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Dois tempos, uma agenda permanente: saúde 
é democracia, democracia é saúde
Lucia Regina Florentino Souto1, 2, José Carvalho de Noronha1, 2

DOI: 10.1590/0103-1104201912100

ESTE NÚMERO SAI ÀS VÉSPERAS DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, convocada em 
2018 pelo Conselho Nacional de Saúde, com o lema: Democracia e Saúde. Ciente dos tempos 
que o Brasil atravessa nos últimos anos, com sabedoria, a Conferência adotou a ideia de que 
a 16ª será a 8ª + 8 = 16, isto é, deverá se debruçar sobre os grandes eixos tratados na histórica 
8ª Conferência: Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e Financiamento do SUS1. 

O Cebes, quando de sua fundação, em 1976, entendeu de maneira clara que saúde e demo-
cracia constituem um par indivisível. Um não pode existir sem o outro. E sabia que a luta para 
assegurar saúde e democracia não era de longo prazo, era permanente. O que talvez tenhamos 
subestimado foi a agressividade de nossas elites escravocratas contra qualquer avanço social 
e seu esforço insanável de rapina e ganhos de curto prazo, ausência de projeto nacional e 
descompromisso com a soberania e a democracia.

O primeiro tempo, 1986, da 8ª Conferência, foi um tempo de encerramento de um longo 
ciclo ditatorial de supressão de direitos civis básicos e da criação de um espaço de repactu-
ação política que foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Apesar da derrota 
da emenda por eleições diretas em 1984, fruto de intensa mobilização popular, houve espaço 
para a realização do que muitos chamam ‘constituinte popular pela saúde’, que foi a Oitava. 
Ela abriu caminho para que os Constituintes incorporassem na Constituição de 1988 os três 
pilares centrais das políticas de saúde no País, inscritos no art. 196: 1) Saúde [como] direito de 
todos e dever do estado; 2) garantido por políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos; e 3) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

Foi, é verdade, um tempo breve, talvez tenha durado apenas 3 anos. Mal proclamada, a 
‘Constituição Cidadã’, como a denominou Ulysses Guimarães, começou a ser erodida. 
Primeiro pela mudança na composição do governo, com o afastamento dos ministros com 
maior compromisso social. Segundo com o início da redução da participação da saúde no or-
çamento da seguridade social que havia sido estabelecido nas disposições transitórias à espera 
de regulamentação constitucional posterior.

Alguns de seus elementos, entretanto, puderam ser preservados e permitiram que, a des-
peito da contração de recursos e por força da descentralização de ações para municípios, au-
mentassem as pressões para a consolidação de um sistema público de saúde; e o SUS nasceu 
e cresceu. No entanto, seu vigor não foi suficiente para que se consolidasse à sua margem, 

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

2 Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) – Rio de Janeiro 
(RJ), Brasil.
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embalado por subsídios fiscais significativos, um sistema privado de planos e seguros de saúde 
voltado para estratos de maior renda da sociedade. A possibilidade de um sistema realmente 
único, democrático e equitativo foi-se afastando do horizonte2.

A democracia representativa e participativa almejada foi sofrendo sucessivos abalos. A hipe-
rinflação ao final do Governo Sarney abriu caminho para a aventura Collor. A onda neoliberal 
que dominava o mundo invadiu o Brasil nos dois governos de FHC, apesar de alguns ganhos na 
saúde na gestão dos ministros Jatene e Serra. A eleição de Lula, em 2002, abriu caminho para 
que a agenda de políticas sociais distributivas pudesse ganhar terreno com forte impacto nas 
condições de saúde das populações mais pobres3. Todavia, essa agenda encerrou-se quando da 
eleição de Dilma para seu segundo mandato e com o aumento da pressão das elites rentistas 
que conduziram ao seu impedimento arbitrário e à subsequente eleição de Bolsonaro, após a 
‘cassação’ de Lula, líder das pesquisas de opinião pública. O impeachment de Dilma, a prisão 
de Lula e uma campanha sistemática de demonização da política liderada pelos grandes 
grupos de mídia e pela aliança sinistra de membros do poder judiciário abalaram os pequenos 
avanços econômicos, sociais e políticos dos primeiros anos do século XXI. Apenas as elites 
rentistas têm saído ganhadoras nos últimos anos4.

O tempo da 16ª é este de agora, 2019. O direito à saúde abalado, o dever do Estado sob fogo 
cerrado, políticas econômicas e sociais desenvolvimentistas e distributivas suprimidas, acesso 
universal e igualitário cancelado. O tempo é de resistência e de combate. É tempo de atualizar 
a agenda. Reafirmar a democracia e garantir a participação social. Defender o direito à saúde 
e a responsabilidade estatal para a sua garantia. Não há possibilidades de que a ‘mão invisível’ 
do mercado cumpra esse mandato. 

Retomar o caminho de construção do SUS, hoje abalado em muitos de seus fundamentos, 
sobretudo o do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nunca o acesso 
esteve tão socialmente estratificado como hoje no País. É escandalosa a segmentação por 
castas dos serviços de saúde por toda a parte do Brasil. Os hospitais de ponta de São Paulo 
chegam a agredir com seu luxo os pequenos hospitais, que mal podem ser chamados por este 
nome, que atendem a três quartos da população brasileira.

É preciso retomar as bases do financiamento solidário e sustentável da seguridade social. 
Revogar a absurda Emenda 95 que congelou os gastos discricionários do governo. Rejeitar 
a absurda proposta de reforma da previdência social, sobretudo a mudança para o regime 
de capitalização que transfere recursos dos pobres e remediados para o sistema financeiro 
e redução de benefícios arduamente conquistados. É preciso acabar com a rapina financeira 
que, de janeiro a maio de 2019, já sugou R$ 240 bilhões da economia brasileira.

É preciso retomar o desenvolvimento inclusivo e soberano do País. Não haverá saúde em 
uma nação na qual mais da metade de sua população economicamente ativa está desempre-
gada ou subempregada. É preciso garantir trabalho para todos! Não é possível que a concen-
tração da propriedade rural subverta a capacidade de produção de alimentos saudáveis e sem 
veneno para brasileiras e brasileiros. É preciso garantir pão para todos. É preciso democrati-
zar a terra. É intolerável que vivamos uma guerra civil não declarada em que são assassinadas 
mais de 63 mil pessoas a cada ano, que proponha a liberação de posse e porte de armas para 
todos e que incentive os conflitos interpessoais. O Brasil precisa de paz! Precisamos defender 
a democracia a todo o custo.

Neste momento crucial da vida política do País, de disputa entre um projeto civilizatório de 
inclusão, solidariedade versus a barbárie, estamos empenhados, participando do processo de 
mobilização e preparatório, organizando Conferências livres, para fazer da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde um marco, tal como a 8ª Conferência, de compromisso radical da população 
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brasileira na defesa da saúde como direito de cidadania, não uma mercadoria acessível apenas 
aos que podem comprá-la. 

Saúde é democracia, saúde é direito de cidadania! 
A luta continua, e a vitória é certa! 

Colaboradores
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THIS ISSUE COMES OUT A FEW DAYS BEFORE THE 16TH NATIONAL HEALTH CONFERENCE, con-
vened in 2018 by the National Health Council, with the motto: Democracy and Health. Aware 
of the times that Brazil has been going through in recent years, the Conference wisely adopted 
the idea that the 16th will be the 8th + 8 = 16, that is, that it should focus on the main themes 
discussed at the historic 8th Conference: Health as a Right, Consolidation of the Unified 
Health System (SUS) and Financing of the SUS1.

The Cebes (Brazilian Center for Health Studies), when it was founded in 1976, clearly un-
derstood that health and democracy constitute an indivisible pair. One can not exist without 
the other. And it knew that the struggle to secure health and democracy was not not a long-
term, but a permanent one. What we may have underestimated was the aggressiveness of our 
enslaver elites against any social advance and their incurable rapine effort and short-term 
gains, lack of a national project, and disengagement with sovereignty and democracy.

The first moment, 1986, of the 8th Conference was a time of closing a long dictatorial cycle 
of suppression of basic civil rights and the creation of a space of political renegotiation that 
was convened by the National Constituent Assembly. Despite the defeat of the amendment 
for direct elections in 1984, a result of intense popular mobilization, there was room for the 
accomplishment of what many call a ‘popular constituent for health’, which was the Eighth. 
It paved the way for the Constituents to incorporate into the Constitution of 1988 the three 
central pillars of health policies in the country, inscribed in article 196: 1) Health [as] the right 
of all and the duty of the state; 2) guaranteed by social and economic policies aimed at re-
ducing the risk of disease and other health hazards; and 3) universal and equal access to the 
actions and services for their promotion, protection and recovery.

It was, indeed, a short time, perhaps it lasted only 3 years. Badly proclaimed, the ‘Citizen 
Constitution’, as Ulysses Guimarães called it, began to be eroded. First, because of the change 
in the composition of the government, with the ousting of the ministers with the greatest 
social commitment. Secondly with the beginning of the reduction of health share in the social 
security budget that had been established in the transitional provisions awaiting further con-
stitutional regulation.

Some of its elements, however, could be preserved and allowed, despite the contraction of 
resources and the decentralization of actions to municipalities, to increase the pressure for 
the consolidation of a public health system; and the SUS was born and grew up. Nonetheless, 
its strength was not sufficient to consolidate at its margin, aided by significant tax subsidies, 
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a private system of health plans and insurance aimed at higher income strata of society. The 
possibility of a truly unique, democratic, and equitable system has moved more and more 
away from the horizon2.

The so desired representative and participatory democracy suffered successive shocks. 
Hyperinflation at the end of the Sarney Government paved the way for the Collor adven-
ture. The neoliberal wave that dominated the world invaded Brazil in both FHC governments, 
despite some health gains in the administration of ministers Jatene and Serra. The election 
of Lula in 2002 paved the way for the distributive social policy agenda to gain ground with 
a strong impact on the health conditions of the poorest populations3. However, such agenda 
ended when Dilma was elected for her second term and with increasing pressure from the 
rentier elites that led to her arbitrary impediment and the subsequent election of Bolsonaro 
after the ‘cassation’ of Lula, who was the absolute leader of public opinion polls. Dilma’s im-
peachment, Lula’s arrest, and a systematic campaign of demonization of politics led by the 
great media groups and the sinister alliance of members of the judiciary shook the small eco-
nomic, social, and political advances of the early years of the twenty-first century. Only the 
rentier elites have been successful in recent years4.

The time of the 16th Conference is now, 2019. The right to health shaken, the state’s duty 
under heavy fire, developmental and distributive economic and social policies suppressed, 
universal and egalitarian access canceled. It is time for endurance and combat. It is time to 
update the agenda. To reaffirm democracy and to ensure social participation. To defend the 
right to health and the state’s responsibility for its guarantee. There is no possibility whatso-
ever that the ‘invisible hand’ of the market will fulfill this mandate.

We must resume the way of building the SUS, now unsettled in many of its foundations, 
especially that of universal and equal access to health actions and services. Access has never 
been as socially stratified as it is today in Brazil. The segmentation by caste of the health ser-
vices throughout Brazil is scandalous. The state-of-the-art hospitals of São Paulo with their 
luxury are an assault to the small hospitals, which can hardly be called by that name, which 
serve three quarters of the Brazilian population.

It is necessary to return to the bases of solidary and sustainable financing of social secu-
rity. To revoke the absurd Amendment 95 that froze government discretionary spending. To 
reject the absurd proposal of social security reform, especially the change to the capitaliza-
tion regime that transfers resources from the poor and lower-middle classes to the financial 
system and reduction of hard-earned benefits. It is necessary to end the financial loot that, 
from January to May 2019, has already sucked in R$ 240 billion from Brazilian economy.

It is necessary to resume the inclusive and sovereign development of the country. There 
will be no health in a nation in which more than half of its economically active population 
is unemployed or underemployed. Work must be guaranteed for all! It is not possible that 
the concentration of rural property subverts the capacity of production of healthy food and 
without poison for Brazilian men and women. Bread must be guaranteed for everyone. Land 
must be democratized. It is intolerable for us to live an undeclared civil war in which more 
than 63,000 people are murdered each year, which proposes the release of possession and 
carrying of weapons for all and that encourages interpersonal conflicts. Brazil needs peace! 
We need to defend democracy at all costs.

At this crucial moment in the political life of the country, between a civilization project 
of inclusion, solidarity versus barbarism, we are engaged, participating in the mobilization 
and preparatory process, organizing Free Conferences to make the 16th National Health 
Conference a milestone just as the 8th Conference, of a radical commitment of the Brazilian 
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population to the defense of health as a right of citizenship, not a commodity accessible only 
to those who can afford it.

Health is democracy, health is right of citizenship!
The fight continues, and victory is certain!
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Souto LRF (0000-0003-2270-8424)*, Noronha JC (0000-0003-0895-6245)*. 
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RESUMO Este estudo analisou a relação público-privada nos 30 anos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), bem como os impasses que repercutem na efetivação do direito universal à 
saúde. A pesquisa totalizou a participação de 12 atores do Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira (MRSB), que foram entrevistados no período de janeiro a março de 2018. Utilizou-se 
um roteiro de entrevista com questões semiestruturadas, pelo formulário on-line do Google 
(Google Forms). As entrevistas foram analisadas pelo método do discurso do sujeito coletivo, 
resultando em quatro ideias centrais: 1) Neoliberalismo e organização capitalista do sistema 
de saúde; 2) A relação público-privada na construção do SUS; 3) Estratégias de privatização 
e o financiamento do SUS; 4) Conjuntura e perspectivas em defesa do SUS. Como resultado 
da pesquisa, pode-se perceber a disputa de poderes nas esferas política, social e econômica na 
relação público-privada no sistema de saúde brasileiro. As conjecturas postas contribuíram 
para o subfinanciamento da saúde e consequente fortalecimento do mercado privado, que 
atua de forma paralela e competitiva ao SUS. Assim, a defesa da saúde como direito passa pela 
radicalização de bandeiras do MRSB, como as reformas política, tributária e agrária, bem como 
a renovação da luta social em defesa do SUS.

PALAVRAS-CHAVE Setor privado. Direito à saúde. Privatização.

ABSTRACT This study analyzes the public-private relationship in the 30 years of the Unified 
Health System (SUS), as well as the impasses that impact on the accomplishment of the universal 
right to health. The research relied on the participation of twelve actors of the Brazilian Sanitary 
Reform Movement (MRSB), who were interviewed in the period from January to March, 2018. 
An interview script with semistructured questions was used, using the Google online form. The 
interviews were analyzed by the discourse method of the collective subject, resulting in four central 
ideas: 1) Neoliberalism and the capitalist organization of the health system; 2) The public-private 
relationship in the construction of the SUS; 3) Strategies for the privatization and financing of 
the SUS; 4) Conjuncture and perspectives in defense of the SUS. As a result of the research, one 
can perceive the disputes for power in the political, social, and economic spheres in the public-
private relationship in the Brazilian health system. The conjectures set forth contributed to the 
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Introdução

Ao celebrar os 30 anos de instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), comemora-se também 
as transformações em saúde que decorreram 
da implementação do sistema de saúde no País 
em termos de inclusão social, universalização 
e integralização da assistência. Cabe destacar 
que o ideal de saúde pública como direito foi 
concebido em meados da década de 1970 com 
o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
(MRSB), em um momento histórico no qual 
os cidadãos se uniram em prol da redemocra-
tização do Estado e construção de políticas 
públicas populares.

Esse processo democrático foi marcado 
pela cooperação entre movimentos sociais, 
movimentos estudantis, sindicatos e organi-
zações trabalhistas, que inspiraram a criação 
de instituições suprapartidárias centradas 
na equidade e na universalidade do acesso 
à saúde, a exemplo do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (Cebes) em 1976 e da 
Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva (Abrasco) em 1979.

A concepção do MRSB transcendeu às 
políticas estatais, configurando-se como um 
projeto de reforma social que direcionou suas 
indagações para a redução das desigualdades 
e justiça social, por meio de transformações 
sanitárias nas dimensões institucional, ideo-
lógica e das relações sociais1. Desse modo, o 
MRSB extrapola o conceito de uma reforma 
setorial, trata-se de uma reestruturação do 
Estado, que carece de articulação com as re-
formas tributária, política e agrária.

No ano de 1986, a VIII Conferência Nacional 
de Saúde (CNS) – que apresentava o lema: 
saúde é democracia – definiu o conceito am-
pliado de saúde como um direito universal 
de todo e qualquer cidadão, independente-
mente de vínculo empregatício como vinha 
ocorrendo até o momento com o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (Inamps). Nessa ocasião, desenhou-se 
o que posteriormente seriam as bases para a 
construção do SUS, instituído na Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988).

Trata-se de um sistema desafiador, tanto na 
sua organização quanto no seu financiamento, 
especialmente ao instituir o acesso universal, 
equitativo, descentralizado, com gestão dos 
governos subnacionais, além de dividir seu 
espaço com o setor privado de saúde, ampa-
rado constitucionalmente como suplementar2.

A assistência à saúde suplementar no Brasil 
é composta por 1.125 operadoras, grande parte 
presta serviços médico-hospitalares, cobrindo 
25,2% da população brasileira3. A dinâmica 
da assistência privada é parasitária à lógica 
estatal, pois, contribui para a mercantiliza-
ção da saúde, oferta ações e serviços médico-
-curativos individualizados e visa ao lucro 
com a assistência, o que resulta em um sistema 
nacional de saúde paralelo e duplicado.

O subfinanciamento do SUS e a convivên-
cia com um setor privado robusto e compe-
titivo são decorrentes de múltiplos fatores, 
contudo, destacam-se algumas hipóteses. A 
primeira delas é a manutenção da simbiose 
público-privado existente desde o período 
Inamps, configurada pela implantação de 

underfunding of health and the consequent strengthening of the private market, which operates 
in a parallel and competitive way to the SUS. Thus, health defense as a universal right requires 
the radicalization of MRSB agendas, such as political, tax, and agrarian reforms, as well as the 
renewal of the social struggle in defense of the SUS.

KEYWORDS Private Sector. Right to health. Privatization.
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equipamentos e serviços públicos, preser-
vando o investimento privado já existente. 
Outra hipótese refere-se ao baixo engajamento 
e compromisso de partidos políticos com a 
construção de um sistema de saúde universal 
no Brasil, que negociam suas candidaturas 
diretamente com o mercado privado de saúde. 
Ademais, também se ressalta a construção 
do ideal de que ‘o privado é melhor do que o 
público’, sob sagaz influência da grande mídia 
brasileira, que resulta no maior desejo da so-
ciedade pela assistência privada4.

A partir desse contexto, surgiram alguns 
questionamentos: de que modo os ideais do 
SUS estão sendo implementados no decorrer 
de seus 30 anos? Como pode-se manter a esta-
bilidade e a sustentabilidade do financiamento 
público do SUS neste cenário de incentivos ao 
mercado privado de saúde? Quais as principais 
estratégias para o fortalecimento da luta em 
defesa da saúde pública?

Nessa perspectiva, tem-se como objetivo 
analisar a relação público-privada nos 30 anos 
de construção do SUS a partir das percepções 
de atores-chave do MRSB. Ao resgatar o pro-
cesso histórico de implementação do setor 
saúde no Brasil, espera-se contribuir para a 
análise dos diversos condicionantes da priva-
tização da saúde, bem como suas repercussões 
sobre a efetivação do direito universal à saúde. 

Metodologia

Trata-se de um estudo analítico, de abordagem 
qualitativa, que integra o projeto de pesquisa 
intitulado ‘Privatização da saúde: impasses 
políticos e sociais observados por atores do 
movimento da reforma sanitária brasileira’, 
aprovado no edital nº 398/2017/UFFS, ins-
titucionalizado na Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) e deferido pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFFS pelo parecer 
nº 2.448.574.

A pesquisa teve como público-alvo pes-
quisadores e militantes da saúde pública que 
participaram do MRSB vinculados ao Cebes e/

ou à Abrasco, e que ainda apresentavam vincu-
lação a essas entidades. As informações para a 
seleção dos participantes foram coletadas por 
meio da análise de produções científicas, bem 
como pela atuação nas entidades supracitadas. 
A partir dos critérios estabelecidos, a pesquisa 
envolveu 12 participantes.

A média de idade dos participantes foi de 
65 anos; em que a menor idade foi de 58 anos, 
e a maior, de 71 anos. Destes, nove apresen-
taram titulação de doutorado; e três, de pós-
-doutorado. O tempo de militância pela saúde 
pública informado no formulário expressa uma 
longa jornada em defesa do SUS, em que 83,3% 
afirmaram militância de mais de 30 anos; e os 
demais, um período de 21 a 30 anos.

A coleta de dados foi realizada por meio de 
um formulário semiestruturado, contendo oito 
perguntas abertas, organizadas em três eixos: 
I – Ideais do MRSB; II – Percepções acerca do 
processo de privatização da saúde pública no 
Brasil; III – Projeções e expectativas para o 
futuro do SUS. A coleta de dados foi realizada 
mediante envio de um formulário eletrônico 
do Google (Google Forms), durante os meses 
de janeiro a março de 2018.

Os dados foram analisados pelo método do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Trata-
se de um método qualitativo que permite a 
sistematização e a análise do material em-
pírico a fim de expressar o pensamento de 
uma população sobre um determinado tema. 
Entre as etapas do método, estão: 1) análise 
minuciosa das entrevistas para identificação 
das Expressões-Chave (EC) presentes no texto. 
Essas EC consistem em trechos das entrevistas 
que revelam a essência do conteúdo abordado; 
2) após a sinalização das EC, une-se o conjunto 
de expressões semelhantes, criando as Ideias 
Centrais (IC), que descrevem sucintamente o 
sentido de um composto de falas. 3) A partir 
das IC, constroem-se os DSC sobre a temática 
em questão5,6.

A partir da análise dos resultados, emergi-
ram quatro ideias centrais: 1) Neoliberalismo e 
organização do sistema de saúde; 2) A relação 
público-privada na construção do SUS; 3) 
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Estratégias de privatização e o financiamen-
to do SUS; 4) Conjuntura e perspectivas em 
defesa do SUS.

Resultados e discussões

1. Neoliberalismo e organização do 
sistema de saúde

O neoliberalismo está ancorado em pretensões 
de desmonte dos sistemas de proteção social 
e incentivos à autorregulação dos mercados. 
No Brasil, essas diretrizes configuram-se 
como estratégias que vão ao encontro de um 
continuum processo de americanização do 
sistema de saúde brasileiro. À sombra das 
políticas econômicas estadunidenses e das 
influências do Banco Mundial, principalmente 
nos países em desenvolvimento, o movimen-
to de contrarreforma do Estado brasileiro 
avançou na estruturação de políticas sociais 
residuais, sob o desígnio de limitá-las ao mero 
assistencialismo7.

Os interesses do Banco Mundial na mer-
cantilização do setor saúde no Brasil foram 
acentuados com a criação do SUS. O sistema 
de saúde público e universal foi entendido 
como um novo espaço a ser explorado pelo 
mercado. À vista disso, as políticas públicas 
brasileiras foram orientadas por documentos 
lançados pelo Banco Mundial, que apresenta-
vam o intuito de reduzir os serviços públicos à 
população pobre e ofertar um mercado robusto 
para as classes de renda média e alta8.

A concepção de Estado autônomo leva ao 
discurso de ‘crise do Estado’, que justifica a 
ineficiência estatal devido à adoção de exa-
cerbadas funções sociais, originando investi-
mentos com políticas sociais que extrapolam 
os cofres públicos. Ao contrário, a relação entre 
Estado e poder econômico aponta que a crise 
da saúde pública brasileira não resulta apenas 
da ‘ineficiência do Estado’, mas configura-se 
como produto estrutural do sistema de pro-
dução capitalista9.

A conjuntura de expansão do mercado 
privado e enfraquecimento das políticas 
sociais é congruente com o modelo econô-
mico brasileiro e operacional aos interesses 
das organizações privadas no País, conforme 
aponta o DSC 1.

DSC 1: O MRSB e o SUS culminaram em um pro-
jeto político de inspiração socialista. Frente ao 
enfraquecimento dessa perspectiva político-ide-
ológica e à evolução do capitalismo e da ideolo-
gia neoliberal nos últimos 30 anos, o crescimento 
do mercado privado no setor saúde e a profunda 
dilapidação do Estado, são coerentes e funcionais 
ao modelo econômico brasileiro.

Em síntese, as recomendações do Banco 
Mundial apresentavam os objetivos de re-
orientar os gastos públicos em direção à 
Atenção Primária à Saúde (sob o intuito de 
focalizar as ações e serviços nas populações 
vulneráveis), avançar na descentralização do 
sistema de saúde; conter custos (por meio 
do direcionamento dos investimentos para 
procedimentos de alto custo efetividade); 
criar um ambiente regulatório que possibili-
tasse a livre atuação do setor privado; cobrar 
o pagamento de usuários de renda média e 
alta pelo uso do sistema público e limitar a 
atuação do governo federal às funções de 
assistência técnica, pesquisa e regulação dos 
serviços privados10-12.

Os 30 anos de instituição do SUS foram 
permeados pelas políticas de governos neoli-
berais, nas quais criaram-se incentivos fiscais 
ao setor privado, atacaram-se os direitos traba-
lhistas, houve limitação da expansão do sistema 
público, adotaram-se políticas financeiras de 
austeridade e limitaram-se os investimentos 
públicos na saúde, conforme apresenta o DSC 2.

DSC 2: O mercado privado já existia antes do 
SUS, e aproveitou-se da sua fragilidade, espe-
cialmente no que refere-se ao subfinanciamento 
crônico e à sabotagem das áreas econômicas e 
políticas dos governos de corte neoliberal que 
não priorizaram a sua expansão no pós-88.
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Apesar de toda luta dos movimentos sociais e 
da instituição do direito à saúde na CF/88 como 
direito humano fundamental, durante governos 
de esquerda, não foi possível romper com a 
ideologia neoliberal e apoiar as bases teóricas 
socialistas que estruturaram o sistema universal 
de saúde. É válido destacar que esses governos 
obtiveram avanços nas políticas públicas de 
saúde e na defesa dos direitos sociais, reduzindo 
a desigualdade social e econômica no País. Os 
resultados são inegáveis. Entretanto, durante 
o seu exercício do poder, não foi resgatado em 
sua essência o ideal de justiça social dos mo-
vimentos socialistas, caracterizando-os como 
governos de centro-esquerda.

No período do governo Luiz Inácio Lula 
da Silva, o Brasil distanciou-se do receituário 
neoliberal e passou a reduzir simultaneamente 
a pobreza e a desigualdade de renda7. Contudo, 
ainda aponta-se para um conjunto de estraté-
gias a serem empregadas no combate à desigual 
repartição de renda e inclusão social. Apesar 
de todo esforço das iniciativas políticas do 
período Lula, faltaram reformas essenciais 
em seu governo para impactar diretamente 
na saúde, tais como: reforma fiscal, política e 
agrária, também bandeiras do MRSB, como 
observa os DSC 3 e 4.

DSC 3: O esforço que foi feito em algumas áreas 
do sistema público de saúde durante o Governo Lula 
(2003-2011), especialmente a expansão da Aten-
ção Básica através do Programa de Saúde da Família 
(PSF), bem como a formulação de algumas políticas 
como a de promoção da Saúde e outras, não foram 
suficientes para reverter uma tendência que se for-
taleceu no governo Dilma e assume uma dimensão 
enorme no atual Governo Temer.

DSC 4: Esta conjuntura reducionista de direitos 
sociais também é resultante da ausência de um 
projeto de desenvolvimento nacional autônomo e 
progressista, da derrota do projeto socialista ide-
alizado no MRSB, da perda das capacidades de 
liderança política e da dificuldade na formulação 
e construção de uma coalizão dos partidos de es-
querda que sustente o SUS.

Em meio à organização de políticas públicas 
e às estruturas privatizantes do Estado pro-
jetadas pelo neoliberalismo, percebe-se um 
espaço de inexatidão entre o público-coletivo 
e o privado-mercado, que insere as políticas 
sociais em um cenário de hostilidade.

2. A relação público-privada na cria-
ção do SUS

A VIII CNS é considerada um marco histórico 
na construção do SUS, pois sediou ostensivos 
debates populares que resultaram nos pilares 
que o sustentaram dois anos depois. A con-
ferência apresentou três eixos norteadores: 
I – Saúde como direito, II – Reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde; e III – 
Financiamento do setor. O relatório final da 
VIII CNS é um documento memorável, pois 
responsabiliza o Estado pela organização de 
políticas públicas, defende a garantia do acesso 
universal à saúde e afirma a necessidade de 
efetivar a reforma sanitária brasileira por meio 
da vinculação com as políticas econômica e 
social do País.

As diretrizes almejadas durante o MRSB eram, 
contudo, incompatíveis com o modelo de saúde 
do período anterior à CF/88, em que o Estado 
alicerçava a sua focalizada assistência à saúde nos 
investimentos e serviços privados já existentes. 
Os DSC 5 e 6 apresentam alguns reveses no que 
tange à mudança do modelo de saúde e aos ajustes 
na relação público-privada no setor.

DSC 5: Durante a VIII Conferência Nacional de 
Saúde havia uma polêmica que distinguia seto-
res do movimento sanitário, onde um segmento 
vinculado ao Partido dos Trabalhadores (PT) 
defendia a ‘Estatização’ do sistema de saúde, e 
outro mais moderado, imaginava a possibilidade 
de desencadear um processo gradual de forta-
lecimento do setor público, de modo a tornar o 
setor privado residual, tendo como imagem-ob-
jetivo o National Health Service (NHS) inglês. O 
MRSB apresentava o projeto de fortalecimento 
do setor público de saúde, visando a expansão 
dos recursos financeiros, da rede de serviços e 
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consequente aumento de cobertura, tendo em 
vista o alcance da universalidade e integralidade 
da atenção à saúde.

DSC 6: O SUS foi concebido como um sistema 
único, de natureza pública, universal, democrá-
tico, integral e de responsabilidade do Estado. 
O setor privado residual seria uma concessão 
pública e estaria subordinado ao controle es-
tatal, tanto no sentido de disciplinar sua exis-
tência e tamanho, bem como os seus modos de 
funcionamento.

Como apresentado no DSC 5, o National 
Health Service (NHS) da Inglaterra é reco-
nhecido como um dos sistemas de saúde es-
tatais mais eficientes e acessíveis do mundo. 
O NHS foi implementado na Inglaterra no 
cenário de restabelecimento socioeconômico 
pós-segunda guerra mundial, sendo parte de 
um conjunto de iniciativas que construíram 
o Welfare State no País. Por esse motivo, é 
percebido como um referencial precursor 
dos sistemas universais de saúde, figurando 
o necessário limite à influência do mercado 
para a garantia da universalidade da saúde13.

Pesquisadores apontam que a reforma social-
-democrata brasileira não se deu nos moldes do 
Welfare State dos países europeus, que mesmo 
mantendo o modelo capitalista, adotaram carac-
terísticas e políticas redistributivas. O sistema 
de proteção social brasileiro conciliou focaliza-
ção e universalização, em vez de reforçar esta 
última. Assim, a efetivação de uma reforma 
semelhante à dos países europeus demandaria a 
busca por um Welfare State construído nas con-
tradições do capitalismo, pelo fortalecimento de 
serviços públicos e da capacidade da sociedade, 
com enfoque na ampliação do controle do setor 
privado pelo Estado e sociedade, limitando as 
ações do mercado14.

3. Estratégias de privatização e o 
financiamento do SUS

Por vezes, ignoram-se as causas histórico-
-estruturais que influenciam no pleno 

funcionamento do SUS, dentre as quais, 
podem-se destacar: a hegemonia do modelo 
assistencial biologicista centrado no pro-
fissional médico; o modelo e estrutura de 
governo adotado no País, que carrega he-
ranças do forte período de centralização de 
poder; os incentivos à iniciativa privada na 
saúde, inclusive sob a forma de renúncias 
fiscais; o encorajamento pelos sindicatos 
dos trabalhadores para que as empresas 
garantam aos funcionários planos privados 
de saúde; estímulo financeiro governamen-
tal para que os servidores públicos façam 
adesão aos planos privados; a aprovação da 
Emenda Constitucional 95 (EC nº 95/2016), 
que propõe o congelamento de gastos em 
serviços primários; a abertura do capital 
estrangeiro para explorar o setor de assis-
tência à saúde; a ampliação dos modelos 
alternativos de gestão; aprovação da lei dos 
planos populares e a depreciação do SUS 
encampada pelas grandes mídias.

As organizações privadas de saúde estão 
articuladas com os mais variados setores da 
sociedade e detêm o poder de influenciar di-
retamente nas políticas econômica e social do 
País. Tendo em vista a hostilidade do cenário 
político-econômico brasileiro, percebe-se 
que são inúmeras as propostas de redução 
do sistema de saúde e expansão do mercado 
privado no Brasil.

A mais recente articulação do poderio 
econômico do setor saúde corresponde à 
criação da Federação Brasileira de Planos 
de Saúde (Febraplan) em 2018, considerada 
nova entidade representativa dos planos e 
seguros privados. Os empresários do setor 
reuniram-se com instituições governamen-
tais e profissionais do legislativo brasileiro 
para elaborar uma nova proposta de sistema 
nacional de saúde15. Somado a isso, a grande 
mídia nacional desempenha função primor-
dial no que se refere a manipulação popular, 
imposição ideológica e destruição das po-
líticas públicas sociais, principalmente o 
SUS. Tal afirmação pode ser evidenciada 
nos DSC 7 e 8.
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DSC 7: A defesa da privatização não é mais feita 
apenas pelos atores políticos diretamente benefi-
ciados por este processo, mas também por políti-
cos cujas campanhas foram financiadas por em-
presas privadas de saúde. O nosso atual Ministro 
[referente ao gestor de 2017] apregoa que o SUS 
é inviável e propõe a criação dos ‘planos populares 
de saúde’, em um contexto onde o congresso con-
servador aprovou a EC 95/2016, que congela os 
gastos públicos por 20 anos, o que significa uma 
‘pá de cal’ no processo de construção do SUS.

DSC 8: Outro agravante é o apoio massivo da 
grande mídia institucionalizada, que reproduzem 
cotidianamente um discurso contrário à expan-
são do SUS e sub-repticiamente estimulam o hi-
perconsumismo promovido pelo setor privado de 
assistência à saúde.

A aprovação da EC 95/2016 resulta no con-
gelamento dos gastos em serviços primários por 
tempo estimado de 20 anos. Essa medida con-
siste na retração do financiamento do sistema 
de saúde brasileiro, que se torna um agravante 
ainda maior para a sustentabilidade e manuten-
ção do SUS. A perda significativa de recursos 
proposta por essa medida obriga os gestores 
e secretários a reduzirem as ações e serviços 
disponíveis aos usuários, sob o preceito de di-
minuir as despesas dos estados e municípios.

O SUS é instituído com financiamento tri-
partite e deve ser responsabilidade das três 
esferas federativas. Entretanto, em seus 30 
anos, não foram definidas as suas fontes de 
financiamento nem os critérios de alocação 
dos recursos públicos, o que comprometeu a 
sustentabilidade de recursos para o desenvol-
vimento e expansão do sistema de saúde, que 
sempre disputou recursos com a previdência 
e assistência social dentro do Orçamento da 
Seguridade Social16.

A EC 29/2000 (atual Lei nº 141/2012) não 
foi capaz de garantir a solidariedade entre 
municípios, estado e governo federal. Ao invés 
disso, acirrou as disputas por ampliação da 
arrecadação tributária municipal, uma vez que 
o percentual de aplicação definido se dá sobre 

a base de arrecadação. Nessa lógica, aplicar 
altos percentuais em cima de uma base fraca 
não significa absolutamente nada no que diz 
respeito ao aumento considerável de recursos. 
Nesse ínterim, houve um maior agravamento 
da situação dos municípios, que são, em sua 
maioria, de pequeno porte e não conseguem 
arcar financeiramente com suas atribuições, 
que cada vez são maiores17.

Nesse contexto, em relação ao precário fi-
nanciamento público da saúde, somando-se à 
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) que limita o percentual de gasto com 
pessoal, as alternativas propostas indicam como 
solução para a baixa efetividade do sistema 
público entregá-lo para as empresas privadas 
por meio da terceirização da gestão pública. 
Desde o Plano da Reforma do Estado no governo 
Fernando Henrique Cardoso, a gestão da saúde 
tornou-se outro campo de aproveitamento para 
o capital na saúde18. As modalidades alterna-
tivas de gestão visam transferir para o setor 
público não estatal os serviços do Estado, que 
é o principal responsável pelo planejamen-
to e execução das políticas sociais. Ademais, 
também contribuem para o fortalecimento do 
mercado privado e caracterizam-se como uma 
forma passiva de privatização do SUS, como 
apresenta os DSC 9 e 10.

DSC 9: O crescimento do mercado privado é 
resultante de estímulos dos governos de corte 
neoliberal, que em termos do financiamento e da 
gestão do sistema de saúde, sempre buscaram 
favorecer a expansão do setor privado, seja na 
produção de serviços ou na inserção deste setor 
na gestão pública.

DSC 10: A lei de responsabilidade fiscal levou os 
gestores a buscar novas formas de administrar 
suas unidades, privatizando a gestão através das 
Organizações Sociais de Saúde (OSS). Embora as 
OSS’s não sejam organizações tipicamente priva-
das, terminam participando no fortalecimento de 
agentes de mercado por meio de contratos com 
fornecedores, por exemplo empresas e grupos 
empresariais de diagnóstico.
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São muitos os impactos resultantes da 
terceirização da gestão pública: desrespon-
sabilização do Estado de suas obrigações, 
precarização das condições de trabalho, di-
minuição de salários, desestabilização dos 
direitos trabalhistas e priorização da lógica 
quantitativista de produção na assistência à 
saúde. Outrossim, as OSS também ferem as 
características constitucionais do SUS, no 
momento em que desempenham gestão cen-
tralizadora e normativa, distante dos fóruns 
de participação popular e controle social.

Com o intuito de dinamizar os investimen-
tos privados para o crescimento do mercado, 
durante o governo Dilma Rousseff, foi apro-
vada a Lei nº 13.097/2015 que permite a par-
ticipação direta ou indireta de empresas ou 
capital estrangeiro na assistência à saúde. Essa 
lei permitiu a instalação, operacionalização 
ou exploração de hospitais gerais, clínicas 
especializadas e clínicas gerais pelo capital 
internacional. A tendência é que se crie um 
setor oligopolizado, aos moldes do modelo 
estadunidense, de modo a ampliar o poder de 
negociação e influência dos grandes grupos 
internacionais.

A iniciativa apresenta o objetivo de difundir 
o mercado de planos de saúde, considerando o 
panorama de recessão econômica, diminuição 

da renda média e aumento do índice de de-
semprego. A flexibilização das normativas 
que regem o subsistema privado, somado à 
abertura do investimento de capital estran-
geiro na saúde, faz parte de um engenhoso 
movimento em prol da internacionalização 
da economia no País.

4. Conjuntura e perspectivas em de-
fesa do SUS

Atendendo ao exposto até o momento, cabe 
refletir sobre a sustentabilidade política, ins-
titucional e econômica do SUS, no intuito 
de conceber alternativas que permitam não 
retroceder na universalização do direito à 
saúde. O panorama apresentado a seguir 
assume dimensão oposta à efetivação do 
sistema de saúde idealizado pelo MRSB e 
proposto na Constituição: público, universal 
e de qualidade.

Assim, o quadro 1 apresentado a seguir 
expõe alguns dos aspectos que foram ideali-
zados pelo MRSB na construção do sistema de 
saúde e que são determinantes para a garantia 
do acesso e expansão dos serviços públicos, 
bem como a maneira como foram organizados 
no decorrer da implementação do SUS e como 
repercutem atualmente nos seus 30 anos.

Quadro 1. Impasses para a efetivação do direito universal à saúde

Categoria Ideais do MRSB Conjuntura dos 30 anos do SUS

Criação do 
SUS

Implantação do Estado democrático de direito;
Saúde como direito de cidadania para além da reforma 
setorial;
Defesa das reformas agrária, política e tributária;
Estatização progressiva dos serviços de saúde;
Fortalecimento dos serviços públicos.

Manutenção e fortalecimento do mercado privado;
Enfraquecimento dos serviços públicos.

Relação pú-
blico-privada 
e sustentabi-
lidade política 
no período 
pós-1988

Atuação complementar do setor privado sob forte 
regulação do Estado;
Expansão progressiva dos serviços de saúde, alcançan-
do os princípios da universalidade do acesso, equidade, 
integralidade da assistência, participação da comunida-
de, descentralização político-administrativa, regionali-
zação e hierarquização dos serviços.

Subsistema que compete diretamente com o SUS;
Flexibilização da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde e 
consequente criação dos ‘planos populares de saúde’;
Inserção do mercado privado na gestão dos serviços públicos por meio da 
terceirização da gestão;
Abertura do investimento de capital estrangeiro na assistência à saúde;
Desmoralização política e rompimento da democracia;.
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Os dilemas que anteriormente eram ava-
liados como dificuldades a serem enfrentadas 
para o predomínio do sistema público estatal, 
hoje são considerados produto de uma consis-
tente estruturação da política de Estado neoli-
beralista do Brasil19. Assim, o primeiro desafio 
está no enfrentamento do projeto hegemônico 
neoliberal resultante da supremacia de forças 
políticas retrógradas e conservadoras, que 
propõem o desmonte das políticas públicas 
sociais no País. Dessa forma, 

[…] estes avanços permanecem muito mais 
condicionados à relação de forças sociais, eco-
nômicas e políticas, no que toca ao grau de 
consciência dos direitos sociais e mobilização 
social19 [conforme apresenta os DSC 11 e 12].

DSC 11: Precisamos fortalecer as bases do mo-
vimento sanitário, ampliando o debate entre 
estudantes, profissionais de saúde e de outros 
setores, buscando articulação com movimentos 
sociais de resistência, além de ocupar espaços 
na mídia alternativa, usando as redes sociais 
para desconstruir o discurso hegemônico. Ou 
seja, devemos manter-se em movimento, atentos 

à dinâmica política da conjuntura, tratando de 
estabelecer diálogos construtivos com outras for-
ças sociais empenhadas em resistir a esta onda 
conservadora, criando espaços para a revisão e 
‘aggiornamento’ das propostas do MRSB no mo-
mento atual.

DSC 12: O Brasil passa claramente por mais um 
momento de recrudescimento da luta de classes. 
O fortalecimento do MRSB e do SUS passa di-
retamente pela politização deste processo, com 
a população e os movimentos sociais indo à rua, 
exigindo o cumprimento da máxima constitucio-
nal que apresenta a saúde como um direito de 
todos e um dever do Estado. O caminho é a luta, 
nas suas mais diferentes formas de ação.

Por conseguinte, torna-se fundamental 
estreitar as relações entre as entidades da 
sociedade civil e os movimentos sociais, princi-
palmente com os trabalhadores sindicalizados, 
que, há algum tempo, abandonaram a defesa 
do SUS e hoje contribuem para a expansão do 
mercado privado e concentram suas forças na 
conquista de cobertura dos planos de saúde.

Convém retomar o protagonismo da crítica 

Quadro 1. (cont.)

Sabotagem político-econômica de alguns governos que sucederam a cria-
ção do SUS;
Adoção de políticas econômicas que favoreceram a expansão do mercado 
privado;
Aplicação das diretrizes propostas pelo Banco Mundial

Financiamento 
do SUS

Definição de fontes de arrecadação específicas para o 
setor saúde;
Destinação de percentual do PIB semelhante ao de 
países que também apresentam sistema universal de 
saúde.

Indefinição de fontes e critérios de alocação de recursos;
Repartição do Orçamento da Seguridade Social (OSS) entre previdência, 
saúde e assistência social, sendo que as duas últimas sempre foram preju-
dicadas;
Desvinculação das Receitas da União (DRU);
Aprovação da EC 95/2016 que congela os gastos em serviços primários 
por 20 anos;
Mudanças nas formas de transferências financeiras entre os fundos de 
saúde.

Participação e 
controle social

Arranjos institucionais e processos de deliberação 
por meio de instâncias de negociação e pactuação na 
formulação e na implementação da política de saúde;
Mobilização e politização da opinião pública em defesa 
do SUS.

Baixo nível de compreensão dos conselheiros de saúde sobre o SUS;
Pouca participação e controle social;
Desmobilização e despolitização social da opinião pública em defesa do 
SUS.

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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e da práxis nos debates, com o propósito de 
avançar para além do que já está posto. A 
vitalidade do MRSB está relacionada com a 
constituição de sujeitos ‘portadores da an-
títese’20, que podem auxiliar na efetivação 
dos ideais e das propostas do movimento por 
meio da prática. A formação desses sujeitos 
supõe um sujeito social que possa contribuir no 
sentido de fazer avançar o processo da reforma 
sanitária brasileira para além do status quo ou 
da revolução passiva que marca a história do 
Brasil1,20, o que se observa no DSC 13.

DSC 13: Devemos mobilizar a população por de-
mocracia e contribuir para formação de sujeitos 
‘portadores da antítese’, que contribuam para o 
adensamento conceitual e construção de novas 
bases para o diálogo teórico-empírico na reflexão 
crítica. E devemos resistir. Renovar a luta e os 
atores sociais. Politizar o campo da saúde cole-
tiva. Participar dos poderes, eleger representan-
tes comprometidos com a reforma sanitária que 
é bem mais ampla que o SUS, mas envolve um 
modelo de estado com democracia social, direi-
tos e justiça.

O MRSB não atingiu o objetivo de uma 
reforma geral, entretanto, contribuiu para 
a ampliação do conceito de saúde e para a 
estruturação do sistema de seguridade social 
no País, caracterizando-se como uma reforma 
de caráter parcial. O diálogo e a contraposição 
de conceitos advindos dos sujeitos da antíte-
se apresentam potencial transformador para 
impulsionar o MRSB para uma reforma de 
caráter geral, mediante uma práxis criadora, 
reflexiva e política20.

Conclusões

Este artigo resgatou elementos históricos que 
influenciaram na estruturação dos ideais do 
MRSB ao longo de 30 anos de advento do SUS 
e de 42 anos de criação do Cebes. Pode-se 
identificar a descontinuação do projeto 
social almejado e concretizado na CF/88. Na 

atualidade, o SUS tem sofrido um processo 
sistemático e intencional de fragmentação e 
desfinanciamento. A luta de caráter reformista 
tão forte e presente na década de 1970 tem sido 
golpeada pela desmobilização e despolitização 
da sociedade em defesa da saúde pública, que, 
cada vez mais, tem sido reduzida pelos gover-
nos a uma política assistencialista.

Entretanto, vale destacar que o SUS consti-
tucional precisa ser fortalecido. Esse sistema é 
considerado referência para os outros países, 
uma vez que ampliou a cobertura de assistên-
cia à saúde para toda a população brasileira, 
ofertando serviços de atenção primária, secun-
dária e terciária. Nesses 30 anos de SUS, pude-
ram-se instituir a Estratégia Saúde da Família 
(ESF), as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA), as vigilâncias em saúde, o tratamento 
para HIV/Aids, os tratamentos oncológicos, 
os transplantes de órgãos e tecidos, o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 
os serviços de atenção psicossocial e saúde 
mental, a coleta e transfusão de hemoderiva-
dos, entre outros avanços.

Conforme apontou esta pesquisa, a relação 
público-privada no sistema de saúde brasi-
leiro é caracterizada pela disputa de poderes 
entre as esferas política, social e econômica. 
O SUS, desde a sua criação, foi prejudicado na 
expansão de serviços, na definição de fontes 
de recursos e na concessão de subsídios finan-
ceiros da União, resultando em um cenário de 
subfinanciamento crônico da saúde pública, 
que impera como um dos maiores impasses 
para a gestão e efetivação do direito universal 
à saúde como direito de cidadania. Essa situa-
ção é propícia para a priorização, expansão e 
fortalecimento do mercado privado de saúde, 
impactando profundamente no SUS. Nesse 
sentido, sugere-se o aumento dos investimen-
tos da União e dos estados, definição de novas 
fontes de recursos, a exemplo da destinação de 
recursos do pré-sal para a saúde e educação.

O mercado suplementar de saúde, na 
análise empreendida pelos atores do MRSB, 
desenvolve suas funções de forma paralela e 
competitiva ao sistema público, apresentando 
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concepção de assistência que desrespeita os 
princípios expostos na máxima constitucional, 
incentivando à mercantilização e atribuindo 
valor de mercadoria às ações e serviços de 
saúde. Dessa forma, o SUS, com seu caráter 
universal e equitativo, desempenha papel im-
portante na redução das desigualdades sociais.

Para ultrapassar o aspecto de reforma seto-
rial e avançar no projeto de reforma de caráter 
geral, precisa-se resgatar algumas bandeiras, 
entre elas: 1) reforma tributária: que busca 
alterar o modelo regressivo de taxação de im-
postos, tributar heranças e grandes fortunas; 
2) reforma política: que pretende reformular 
as regras da organização política brasileira, 
mudar o sistema e o financiamento eleitoral; 3) 
reforma agrária: que busca a redistribuição de 
terras e consequente melhoria nas condições 
de vida da população rural.

Ademais, deve-se lutar pelo fim dos subsí-
dios concedidos às operadoras de planos de 
saúde, bem como fortalecer a regulação do 
Estado no setor suplementar, retomando os 
projetos de transformação social que foram 
almejados no MRSB. Este estudo avança 
na análise do processo histórico de 30 anos 
do SUS e apresenta de forma consolidada 

elementos-chave que precisam ser urgente-
mente resgatados para que o sistema público 
não seja desestruturado, tal como tem sido 
apresentado como situação incontornável 
rumo à privatização dos serviços públicos de 
saúde.
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RESUMO Uma das estratégias para a efetivação da implantação do Sistema Único de Saúde é a 
regionalização da saúde. É um princípio orientador do processo de negociações e pactuações entre 
entes públicos em regiões de saúde por meio de uma gestão compartilhada. Este artigo analisa as 
percepções dos gestores municipais sobre os desafios políticos e operacionais da implantação da 
regionalização em saúde no estado do Acre. Para isso, foram realizados três grupos focais com os 
secretários municipais de saúde, um em cada região de saúde do estado. Os resultados apontaram 
que os secretários municipais consideram a Comissão Intergestores Regional um espaço cartorial, ao 
mesmo tempo em que evidenciam a falta de capacidade técnica, financeira e de estrutura física dos 
municípios para cumprirem as metas do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Também 
ressaltam as barreiras geográficas e o atendimento a estrangeiros em municípios situados em regiões 
de fronteira. Há a necessidade do empoderamento das decisões nas regiões de saúde, a partir da 
construção de propostas relacionadas à garantia do financiamento e da gestão de recursos no âmbito 
regional, às barreiras geográficas existentes nos municípios e à revisão do critério demográfico para 
a transferência de recursos em regiões de fronteira.

PALAVRAS-CHAVE Sistema Único de Saúde. Políticas públicas de saúde. Regionalização. Geografia.

ABSTRACT One of the strategies for the implementation of the Unified Health System is the regionalization 
of health. It is a guiding principle of the process of negotiations and agreements between public entities 
in health regions through shared management. This article analyzes the perceptions of the municipal 
managers on the political and operational challenges of the implementation of regionalization in health 
in the state of Acre. For this, three focus groups were carried out with the municipal health secretaries, 
one in each health region of the state. The results showed that the municipal secretaries consider the 
Regional Interagency Commission a notarial space, at the same time as evidencing the lack of technical, 
financial and physical capacity of the municipalities to fulfill the goals of the Organizational Contract 
of Public Health Action. They also highlight geographical barriers and assistance to foreigners in mu-
nicipalities located in border regions. There is a need for empowerment of decisions in health regions, 
from the construction of proposals related to ensuring funding and resource management at the regional 
level, to existing geographical barriers in municipalities and to revising the demographic criterion for 
the transfer of resources in regions border.

KEYWORDS Unified Health System. Public health policy. Regional health planning. Geography.
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Introdução

Várias estratégias têm sido criadas no pro-
cesso de implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) visando à sua efetivação. Entre 
elas, estão a organização e a integração das 
ações e dos serviços em ‘regiões de saúde’, 
com a finalidade de garantir a integralidade 
da assistência aos usuários do sistema em uma 
escala geograficamente razoável.

Preconizado pelo Decreto nº 7.508/2011, 
o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (Coap) veio regulamentar a Lei Orgânica 
da Saúde (Lei nº 8.080/1990), recepcionada 
pela Constituição Federal do Brasil de 1988, 
a qual apresenta a regionalização e a hierar-
quização das ações e dos serviços de saúde 
como princípios norteadores dos processos 
de organização político-territorial do SUS1.

As regiões, em tese, constituem-se como 
base territorial com autossuficiência, mesmo 
representando espaços geográficos ligados à 
condução político-administrativa do sistema 
de saúde no território. Diante desta caracte-
rística, o processo de regionalização torna-
-se complexo em virtude da necessidade de 
convergirem politicamente questões pouco 
compatíveis, como, por exemplo, a institucio-
nalização de uma rede homogênea de serviços 
e ações frente à heterogeneidade territorial 
em termos de desigualdades2.

Cada região de saúde tem uma Comissão 
Intergestores Regional (CIR), espaço co-
legiado de articulação intergovernamental 
com atribuições relacionadas à negociação e 
à pactuação das ações e dos serviços de saúde. 
Submetida ao poder fiscalizador e, suposta-
mente, deliberativo dos conselhos de saúde, 
as CIRs procuram realizar debates que pro-
movam acordos e parcerias entre as esferas 
de governo no processo de formulação e im-
plementação da política de saúde na região2,3.

Historicamente, a CIR começou a ser im-
plantada em 2006, e vem obedecendo a um 
ritmo próprio em cada estado da federação3. 
No caso do Acre, a Resolução da Comissão 
Intergestora Bipartite (CIB) nº 36/2012 

pactuou o reconhecimento de três CIRs, uma 
em cada região de saúde existente4. A primeira 
região de saúde compreende o ‘Baixo Acre e 
Purus’, e é composta por 11 municípios: Rio 
Branco (sede), Acrelândia, Bujari, Capixaba, 
Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto 
Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e 
Senador Guiomard. A capital, Rio Branco, com 
46% da população do estado, concentra a maior 
parte da infraestrutura administrativa estadual 
e dos serviços de saúde oferecidos5.

A segunda região de saúde, denominada ‘Alto 
Acre’, abrange os municípios de Brasileia (sede), 
Xapuri, Assis Brasil e Epitaciolândia. Brasileia e 
Epitaciolândia fazem fronteira com a Bolívia, e 
Assis Brasil está localizado na tríplice fronteira 
entre Brasil, Peru e Bolívia. Por estarem geogra-
ficamente localizados em região de fronteira, 
populações de outros países acessam o sistema 
de saúde destes municípios.

A região do ‘Juruá, Tarauacá/Envira’ é 
composta por sete municípios: Cruzeiro do 
Sul (sede), Mâncio Lima, Rodrigues Alves, 
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, 
Tarauacá e Feijó. Situados na parte ocidental do 
estado, Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal 
Thaumaturgo e Porto Walter possuem baixas 
densidades demográficas, e seu acesso dá-se 
primordialmente por via fluvial ou, quando 
aéreo, em aeronaves de pequeno porte. Estão 
situados em uma região onde predominam 
grandes rios e vasta extensão de florestas.

As regiões de saúde foram criadas seis 
anos após a elaboração do Plano Diretor de 
Regionalização (PDR), em 2003. No PDR 
daquele ano, enfatizou-se que a implantação 
da regionalização exigiria um enorme esforço 
de pactuação dos diversos níveis gestores do 
sistema, no sentido de serem estabelecidas 
estratégias que atendessem às especificidades 
regionais e locais para a solução dos principais 
problemas de saúde e ajudassem a superar os 
entraves para a organização da assistência6.

No documento, enfatizou-se que o processo 
de regionalização do SUS no estado estava 
ocorrendo de forma mais lenta, se comparado 
ao restante do País, devido a características 
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peculiares. Entre elas, chama atenção o fato de 
grande parte dos municípios não possuírem ca-
pacidade técnica, administrativa e operacional 
para assumirem responsabilidades mínimas na 
atenção básica, além do montante insuficiente 
de recursos transferidos pelo Ministério da 
Saúde (MS) para o custeio da atenção básica 
e, especialmente, as barreiras geográficas de 
acesso da população aos serviços de saúde6.

A distribuição não uniforme de modalidades 
e tipos de serviços relacionados ao sistema de 
saúde pública também é observada no plano 
nacional. As diferenças entre os entes federa-
dos são significativas e muitos municípios de 
pequeno porte populacional não conseguem 
abrigar todos os níveis de atenção dentro de 
seus limites geográficos. Geralmente, em tais 
municípios existem apenas estabelecimentos 
de atenção básica, ficando a concentração de 
oferta de serviços especializados e de alta 
complexidade em poucos municípios2.

A população do Acre, em 2016, foi estimada 
em mais de 800 mil habitantes. Destes, 94% 
utilizam os serviços de assistência direta do 
SUS cotidianamente7. Este predomínio do 
SUS no estado, a concentração dos serviços 
de saúde na capital, Rio Branco, as barrei-
ras geográficas existentes e a localização de 
municípios em regiões de fronteira reforçam 
a necessidade de estudos que investiguem a 
dinâmica do processo de regionalização em 
saúde de um estado tão singular como este. 
Desta forma, o presente estudo tem por objeti-
vo analisar as percepções dos gestores munici-
pais sobre os desafios políticos e operacionais 
da implantação da regionalização em saúde 
no estado do Acre.

Métodos

Trata-se de um estudo de cunho qualitativo, 
alicerçado na técnica dos grupos focais, que 
possibilita, via interação dos participantes, a 
emergência de dados e percepções que talvez 
não estivessem acessíveis por meio da realiza-
ção de entrevistas individuais ou da aplicação 

de questionários. Pode ser utilizada para gerar 
ou formular teorias, identificar conceitos, 
crenças, percepções, expectativas, motiva-
ções e necessidades de um grupo específico 
de interesse do pesquisador8.

No estado do Acre, há três regiões de saúde, 
e foram realizados três grupos focais, um em 
cada região. Foram sujeitos da pesquisa os 
secretários municipais de saúde. O primeiro 
grupo foi realizado em novembro de 2015, em 
Cruzeiro do Sul, na sede da regional do ‘Juruá, 
Tarauacá/Envira’, e contou com a presença 
de quatro secretários e dois representantes 
designados. Cruzeiro do Sul é o segundo mu-
nicípio mais populoso do Acre, distando 635 
km da capital, Rio Branco.

Na região de saúde do ‘Baixo Acre e Purus’, 
o grupo focal foi realizado na Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Rio 
Branco, capital do estado, em janeiro de 2016, 
e contou com a presença de cinco secretários e 
um representante designado. Dois municípios 
que compõem esta região, Santa Rosa do Purus 
e Jordão, possuem as densidades demográficas 
mais baixas do estado e são acessíveis somente 
por via fluvial – navegação, considerada o 
caminho tradicional da Amazônia brasileira 
–, e aérea, em aeronaves de pequeno porte.

Na região do ‘Alto Acre’, o grupo focal foi 
realizado em fevereiro de 2016, na Secretaria 
Municipal de Saúde de Brasileia, e contou com 
a presença de três dos quatro secretários muni-
cipais de saúde daquela regional. O município 
é distante 235 km da capital, Rio Branco, e faz 
divisa com a Bolívia, com acesso terrestre, 
inclusive com transporte regular de ônibus.

Em relação às principais recomendações 
para essa técnica, a literatura indica uma va-
riação entre 6 e 15 participantes por grupo 
focal, mas também aponta que o tamanho 
ideal corresponde àquele que permite a dis-
cussão adequada dos temas e a verdadeira 
participação dos sujeitos9. Dessa forma, houve 
uma particularidade em relação à região do 
‘Alto Acre’, ao se optar por manter o grupo 
focal mesmo com um número de participan-
tes abaixo do recomendado pela literatura, 
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tendo em vista que apenas quatro municípios 
pertencem àquela regional.

Nos grupos focais, buscou-se favorecer a 
troca de informações, visto que havia pessoas 
do mesmo nível hierárquico (secretários muni-
cipais de saúde). Além disso, entendeu-se que 
havia grupos heterogêneos, na medida em que 
foram verificadas diferentes compreensões 
sobre o tema do estudo, bem como diferentes 
posições político-partidárias. Houve a presen-
ça de um moderador, responsável por condu-
zir a atividade enquanto propunha questões 
aos participantes e buscava manter o foco na 
discussão, e de um observador, que acompa-
nhou a atividade e, após a realização do grupo, 
contribuiu para o relato dos acontecimentos.

Um roteiro orientou a dinâmica dos grupos 
focais, estruturado a partir de temas envolven-
do a articulação regional, o processo de gestão 
no âmbito da CIR, os instrumentos de gestão e 
de atenção à saúde e os desafios para a região. 
Inicialmente, foram apresentados o objetivo 
do estudo e sua contribuição para o entendi-
mento do processo de regionalização da saúde 
no Acre. Em seguida, foram informados aos 
sujeitos da pesquisa a gravação das falas e a 
garantia do sigilo. A participação na pesquisa 
pressupôs a sua compreensão e a livre escolha 
de dela fazer parte, o que foi comprovado pela 
assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE).

As reuniões foram gravadas e transcritas 
manualmente, na íntegra. Para a análise dos 
dados foi aplicada a técnica de análise de 
conteúdo proposta por Bardin10. Iniciou-se 

pelo que uma das autoras chamou de ‘leitura 
flutuante’, para, em seguida, identificarem-
-se as unidades temáticas presentes nas falas 
dos sujeitos da pesquisa e, posteriormente, 
proceder-se à construção de categorias e sub-
categorias de análise, cada vez mais específicas 
e precisas em relação ao objeto da pesquisa 
e em torno das quais foram organizados os 
discursos dos sujeitos, considerando a proxi-
midade dos temas. Por fim, com a composição 
dessa estrutura, procedeu-se à análise das in-
formações obtidas.

Para fins de análise, identificaram-se os 
Grupos Focais como GF1, GF2 e GF3, assegu-
rando o anonimato dos gestores municipais. 
O estudo foi desenvolvido considerando as 
diretrizes e normas estabelecidas para pesqui-
sas com seres humanos contidas na Resolução 
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (Parecer nº 
1.368.889).

Resultados e discussão

A partir da análise das falas, emergiram três 
categorias temáticas: a) Aplicabilidade do 
Coap e percepções sobre a CIR; b) Barreiras 
geográficas existentes nos municípios; e c) 
Percepções sobre o modelo de atenção básica. 
Destas categorias, emergiram algumas subca-
tegorias (quadro 1).
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Quadro 1. Categorias e subcategorias emergentes sobre a unidade temática ‘regionalização em saúde no Acre’ nos grupos 
focais com gestores municipais. Acre, 2016

Unidade 
Temática

Categoria Subcategorias

REGIONALI-
ZAÇÃO EM 
SAÚDE NO 
ACRE

Percepções sobre a CIR • Espaço cartorial;
• Tomada de decisão individual;
• Pouca participação dos secretários nas reuniões;
• Falta empoderamento da região de saúde.

Aplicabilidade do Coap no 
âmbito regional

• Redes de atenção à saúde desorganizadas;
• Municípios sem estrutura para cumprirem as metas;
• Processo vertical, sem consulta aos municípios;
• Falta de gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde.

Barreiras geográficas existen-
tes nos municípios

• Mesmos critérios para regiões diferentes;
• Acesso às populações isoladas;
• Atendimento à população de outros países;
• Financiamento da saúde insuficiente.

Percepções sobre o modelo 
de atenção básica

• Modelo ambulatorial;
• Municípios extrapolam suas competências;
• Fragmentação de programas, ações e serviços;
• Cobranças de outras esferas de gestão.

Fonte: Elaboração própria. 

Aplicabilidade do Coap e percepções 
sobre a CIR

Para os gestores municipais de saúde, não há 
condições dos municípios pactuarem o Coap. 
Os depoimentos revelam as razões: a) neces-
sidade de organização das redes de atenção 
à saúde nas regiões; b) falta de estrutura nos 
municípios para o cumprimento das metas 
estipuladas; c) processo vertical de implemen-
tação do Contrato, no qual os municípios serão 
mais punidos do que beneficiados.

As falas refletem as dificuldades: “Não 
podemos fazer o Coap agora porque nós não 
conseguimos nem organizar as redes” (GF1). 
Outro gestor enfatiza: “Muitas coisas foram 
empurradas ‘goela abaixo’ para o município, 
sem a gente ter participação na elaboração e 
condição de assumir tudo isso” (GF2).

Eu vou ter que assinar o Contrato dizendo que 
vou realizar aquilo, que vou chegar naquela 
meta. E se eu não chegar? Eu tenho quase certe-
za que algumas metas eu não consigo. Não tem 
condições, eu vou estar sendo responsabilizado, 

o município vai estar sendo responsabilizado por 
uma coisa que ele não tem condições de fazer. 
(GF1).

As dificuldades relatadas nos depoimentos 
revelam um horizonte distante e incerto em 
relação a esse espaço de negociação inter-
federativa regional. Neste sentido, Santos e 
Campos11 alertam para a necessidade de o Coap 
não ser deturpado, no sentido de se transfor-
mar em um documento de adesão, que nasce 
pronto em apenas uma esfera de governo. Os 
autores destacam que o ordenamento político-
-jurídico brasileiro dificulta a construção da 
região. Além disto, evidenciam a necessidade 
de se buscarem soluções para a região de saúde, 
as quais envolvem aspectos administrativos e 
sanitários. Lembram, ainda, que o processo de 
municipalização rompeu com o centralismo na 
saúde, porém este foi um processo competitivo 
e pouco solidário.

Nesse sentido, observa-se que as secretarias 
municipais de saúde, apesar de estarem ampa-
radas pelos instrumentos de planejamento, na 
maioria das vezes apresentam-se como simples 
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‘prestadoras de serviços’, quase como ‘agên-
cias’ reguladas pelo executivo da mesma esfera, 
ou ainda por esferas supramunicipais12,13. O 
planejamento dos recursos é elaborado pelas 
prefeituras e, em alguns casos, a direção dos re-
cursos não indica a necessidade da população. 
Isto pode ser exemplificado na fala de alguns 
dos gestores, quando afirmam que a grande 
maioria dos secretários de saúde do estado do 
Acre não gerencia o Fundo Municipal de Saúde 
(FMS). Esta falta de controle sobre o Fundo é 
percebida como fator negativo para o alcance 
dos resultados em saúde preconizados pelo 
município. “Você, que gerencia no município, 
já tem dificuldade. E quem não gerencia, que 
fica na mão do prefeito? É ele quem define o 
que vai fazer?” (GF2).

Para Mendes e Louvison14, o Coap busca 
firmar um acordo de colaboração entre os 
entes federativos, com a finalidade de orga-
nizar e integrar as ações e serviços de saúde em 
uma rede regionalizada e hierarquizada, com 
definição de responsabilidades, indicadores e 
metas de saúde, critérios de avaliação de de-
sempenho e recursos financeiros que serão dis-
ponibilizados. Para Tamaki et al.15, o desafio do 
decreto é inovar nos processos e instrumentos 
de gestão, superar a fragmentação das políticas 
de saúde e garantir o acesso com qualidade, 
fortalecendo os vínculos interfederativos.

Compreensão semelhante é percebida em 
relação à CIR. Os participantes da pesquisa 
reconhecem o seu potencial enquanto instância 
que promove o fortalecimento da política de 
regionalização em saúde. Entretanto, percebem 
que este espaço tem se tornado cartorial, no 
sentido de ser formalmente criado e utilizado 
para referendar decisões já pactuadas. Os secre-
tários não a consideram como uma instância de 
planejamento, pactuação e cogestão solidária 
entre os gestores municipais de saúde.

Quando diz que tem que ser aprovado pela CIR, 
senão não passa no estado, aí, a gente: ‘Olha tem 
que aprovar isso aqui porque, se não aprovar, a 
gente não recebe tal recurso’, ‘Tem a reunião, a 
gente vai discutir o quê mesmo?’. A gente vai até 

reunir e tal, mas de CIR mesmo não tem o que 
decidir. (GF3).

As decisões mais importantes, segundo o 
relato dos participantes, não são tomadas em 
colegiado, o que contribui para fragilizar e 
desarticular o processo de pactuação na região. 
Ou seja, os secretários buscam articulações po-
líticas e/ou técnicas no âmbito estadual e não 
na região de saúde da qual fazem parte. Este 
cenário tende a dificultar a descentralização 
política e a atuação do colegiado e, como re-
sultado, tem-se uma CIR com fraca articulação 
técnica e política, e pouca representatividade 
regional. Neste cenário, predomina a atuação 
da secretaria estadual de saúde na condução 
do processo de regionalização.

De maneira geral, salientam Noronha et al.3, 
os gestores do SUS atuam nas esferas política 
e técnica. A política compreende o relaciona-
mento dos gestores com outros atores sociais, 
no âmbito dos diferentes espaços de negociação 
e de decisões. Isto implica considerar que os 
gestores não exercem suas funções de forma 
isolada, havendo, portanto, negociações com 
diversos atores governamentais e não governa-
mentais quanto aos objetivos e planos de ação 
e, deste modo, os processos de formulação e 
implementação das políticas de saúde assumem 
um aspecto compartilhado. Neste contexto, 
aos gestores cabe “assumirem a liderança da 
negociação política em defesa da implemen-
tação dos princípios e diretrizes do SUS”3(372).

A perspectiva técnica, por seu lado, não 
deixa de trazer elementos políticos, posto que 
a atuação do gestor do SUS consubstancia-se 
por meio do exercício das funções gestoras 
na saúde e, portanto, está permanentemente 
permeada por variáveis políticas3.

Como resultado dessa falta de tomada de 
decisão no âmbito do colegiado, há pouca 
participação dos secretários municipais nas 
reuniões da CIR. Muitas são canceladas por 
falta de quórum e, frequentemente, não há 
um calendário de reuniões ordinárias. Entre 
as justificativas para esse cenário foram apon-
tados problemas de logística. 
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Acontece que os municípios deixam de ir às reu-
niões. Para que vai se largar daqui numa estrada 
dessa, complicada? O município não pode mais 
pagar diárias, está tudo suspenso. (GF3).

Essa dificuldade é assinalada em outro 
depoimento: 

Ontem, eu saí de lá e vim num transporte que 
acharia que poderia ser mais rápido. Gastei 12 
horas e meia de viagem, e não tinha outro meio 
aéreo e fluvial. (GF1).

No entendimento de alguns secretários, 
esse ‘esvaziamento’ da CIR enquanto espaço 
de cooperação e pactuação seria reflexo do 
pouco diálogo estabelecido com os municípios, 
quando da proposta de criação da Comissão. 
Ou seja, a CIR tem se tornado um espaço carto-
rial, em parte, como consequência de um pro-
cesso de constituição entendido como vertical, 
sem o debate adequado com os municípios. 
“Na verdade, as CIRs, elas não disseram por 
que vieram, é vindo de cima pra baixo” (GF3).

Para a CIR cumprir sua missão de ser um 
espaço permanente de pactuação e cooperação 
dos gestores nas regiões de saúde, há a manifes-
tação da necessidade do empoderamento das 
decisões, conforme se observa na fala a seguir:

Existem regiões que não estão fortalecidas, há o 
desenho, mas não há uma liberdade de trabalho. 
Você tem uma gerência regional, uma coordena-
ção regional, mas eu acho que tinha que funcio-
nar nas regiões os recursos, o empoderamento do 
gestor da região para tomar as decisões. (GF1).

Ao observarem a CIR no estado do Acre, 
Rodrigues et al.16 entenderam que a falta 
de reuniões ordinárias poderia sinalizar a 
fragilidade dos pactos cooperativos entre as 
regiões de saúde e o enfraquecimento das 
políticas de saúde concernentes à necessi-
dade da população. As falas dos secretários 
municipais durante os grupos focais eviden-
ciaram essa falta de participação, conse-
quência de instâncias colegiadas regionais 

cartoriais, frágeis, desarticuladas e pouco 
empoderadas.

Barreiras geográficas existentes nos 
municípios

A regionalização é influenciada pelas relações 
estabelecidas entre diferentes atores sociais no 
espaço geográfico, envolvendo governos, orga-
nizações e cidadãos. Inclui o desenvolvimento 
de estratégias e instrumentos de planejamento, 
integração, gestão, regulação e financiamento 
de uma rede de ações e serviços, no território. 
Neste contexto, as múltiplas realidades territo-
riais existentes e a importância adquirida pelas 
instâncias estaduais e municipais na condução 
da política de saúde influenciam o processo de 
regionalização do SUS nos estados brasileiros2.

Embora haja uma tendência à redução das 
diferenças entre os municípios quanto à par-
ticipação no total da produção de serviços 
básicos, estas permanecem grandes no que 
diz respeito ao acesso aos serviços. Para Lima 
et al.17, se há a pretensão de conferir maior 
efetividade às políticas de saúde, é necessário 
que, na formulação de propostas e na imple-
mentação de estratégias de regionalização, a 
diversidade de situações geográficas existentes 
no País seja considerada.

Em diagnóstico realizado pela Secretaria 
de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) para a 
elaboração do PDR são apontadas barreiras 
geográficas de acesso da população aos servi-
ços de saúde. Entre as dificuldades estariam a 
pouca quantidade de estradas (vias terrestres 
de acesso) aliada ao fato de alguns municípios 
fronteiriços também não serem acessíveis por 
via fluvial em determinado período do ano. 
Além disto, o documento destaca o grande 
número de referências feitas por transporte 
aéreo para a capital, o que representaria, para 
o estado, um elevado custo de Tratamento Fora 
do Domicílio (TFD)6.

Os depoimentos dos secretários municipais 
nas regiões de saúde confirmam as dificulda-
des enfrentadas quanto às barreiras geográfi-
cas existentes. Entre elas, emerge o problema 
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do acesso às populações isoladas relatado pelas 
equipes de profissionais de saúde. Em geral, 
tais dificuldades estão associadas à falta de 
equipamentos, medicamentos, profissionais 
e recursos financeiros destinados a viabilizar 
as equipes para o atendimento a esse público.

Não tem como manter o médico um mês na co-
munidade porque a gente depende tudo da ci-
dade. Não tem mercado nessas comunidades, lá 
os moradores vivem da caça e do peixe e, assim, 
quanto mais chega o verão e o rio fica raso, mais 
difícil fica o acesso. As nossas equipes ainda le-
vam uma cozinha dentro do barco [...] é do fogão 
à faca, panela, prato, botija para sair para as co-
munidades, e são pessoas que moram distante, 
na mata, perto de varadouros e rios que ficam 
sem acesso no verão. (GF1).

Alguns municípios não possuem estradas 
de ligação e, dependendo de onde estão lo-
calizados, utilizam como principal meio de 
transporte o fluvial. Essa dificuldade estende-
-se para além do transporte às comunidades 
isoladas, envolvendo, inclusive, a participação 
dos secretários nas atividades regionais. Em 
um dos depoimentos, é destacada a dificuldade 
em se alcançar a meta de vacinação:

Um exemplo de algo que raramente é alcançado 
é a rotina de vacina. Por que a gente não alcan-
ça? Porque é complicado estar buscando a popu-
lação da zona rural. Fazer rotina de vacina é mui-
to complicado. A gente, às vezes, não consegue 
campanha em todos os municípios. Raramente 
os municípios alcançam. (GF2).

Outro gestor destaca a dificuldade no aten-
dimento às mulheres gestantes que residem em 
comunidades consideradas isoladas, situação 
compartilhada por vários secretários muni-
cipais de saúde presentes nos grupos focais:

[...] eu não consigo fazer o atendimento, por 
exemplo, de pré-natal para as mulheres de nosso 
município, tendo em vista que eu levo dois dias 
e uma estrutura enorme para chegar na última 

comunidade, que é fronteira com o Peru, e as mu-
lheres dessas comunidades, elas não têm condi-
ções. Eu, no máximo, vou para essas comunida-
des com equipe completa [...] três vezes no ano. 
E aí, essas mulheres não vão conseguir chegar à 
unidade básica de saúde de dois em dois meses, 
por exemplo. (GF1).

Nesse aspecto, também foi citado o elevado 
número de portarias, decretos e sistemas que 
devem ser cumpridos sem, entretanto, consi-
derarem as particularidades da grande maioria 
dos municípios do estado, os quais se defron-
tam com enormes dificuldades para atingir as 
metas estipuladas pelo MS.

Gestores dos municípios localizados nas 
áreas mais isoladas do estado do Acre foram os 
mais incisivos em relação a essas dificuldades, 
tendo destacado tanto o transporte terrestre 
(estradas de difícil tráfego) quanto o fluvial, 
no caso de acesso às comunidades isoladas, 
onde para se chegar são necessários dias de 
viagem e gastos adicionais em infraestrutura.

Dessa forma, observa-se, nas falas, uma 
crítica em relação ao modo como o MS se 
posiciona em relação às diferentes regiões do 
País. Os secretários argumentam que a situação 
geográfica dos municípios da Região Norte 
justifica um tratamento diferenciado. Em um 
dos depoimentos, é relatada a realidade en-
frentada pelos municípios para que os agentes 
comunitários de saúde realizem o seu trabalho:

Aqui, um agente comunitário de saúde leva dois 
dias, três dias a pé, e andando na lama, para po-
der chegar no final do percurso dele. No Nordeste, 
o cara faz de bicicleta e aqui, numa época, acho 
que em 2000, 2001, 2002 nós tivemos que com-
prar até cavalos para os agentes comunitários de 
saúde fazerem o seu serviço. Aí, como é que você 
vai protocolar, como é que você vai patrimoniar 
um cavalo? Então, é uma realidade totalmente 
diferente aqui na Região Norte. (GF2).

O atendimento às populações da Bolívia e 
do Peru pelos municípios de fronteira também 
foi evidenciado nas falas dos gestores. Isto 
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tem acarretado um aumento na quantidade 
de pessoas atendidas, superlotando as unida-
des de saúde sem o necessário acréscimo no 
volume de recursos repassados pelo MS, visto 
que estes são recebidos tendo como referência 
os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

Nós temos, hoje, no censo do IBGE, 8.400 e pou-
cas [pessoas]. Nós tratamos mais de 14 mil. 
Então, nós recebemos o mesmo percentual para 
acolher um público totalmente diferente. (GF2).

Essa fala é reforçada pelos seguintes 
argumentos: 

A Bolívia também entra no nosso sistema público 
de saúde. Então, o povo da Bolívia, a gente aten-
de nas nossas unidades básicas de saúde, e que 
não está na estatística do Ministério. (GF2).

Vem o cidadão da Bolívia, pode vir cidadão do 
Peru, o haitiano que passa, todo mundo é aten-
dido aqui, e ele quer remédio, e ele quer medica-
mento, e ele quer ser atendido. Então, essa parte 
do financiamento totalmente precário... tudo de-
fasado e tudo mínimo. (GF3).

Os depoimentos relevam, ainda, a preocupa-
ção com doenças sazonais, pelos municípios de 
fronteira, intensificada pela constante circula-
ção de pessoas entre municípios e entre países. 

Tem que ter cuidado com esse viajante que vem, 
entra no mercado. A gente tem que estar sempre 
alerta, sempre preocupado com isso aí. Vem o caso, 
agora, da dengue, chikungunya e zika. (GF3).

Há grande diversidade socioeconômica e 
cultural nos estados brasileiros, a exemplo da 
presença de reservas indígenas, população ri-
beirinha e população migrante. Acrescentam-
se a isso a desigualdade no processo de 
ocupação, a partir da presença de áreas mais 
antigas e outras muito recentes, bem como 
a extensa faixa de ocupação de fronteira 
internacional18.

No estado do Acre, gestores reforçaram que, 
aliada às particularidades regionais, há a escas-
sez de recursos recebidos, que tende a agravar 
ainda mais os problemas de saúde. Isto porque 
na Região Norte há, segundo eles, uma captação 
de recursos baixa e gastos elevados. Um exemplo 
citado é o controle de doenças tropicais, como 
ressaltado na fala de um dos secretários:

Hoje, nós estamos tendo 500 casos de malária/
mês. Então, tem que conhecer as diferenças de 
cada município. É injusto um município que tem 
50 casos de malária receba o mesmo financia-
mento que o município que tem 500 casos de 
malária/mês. Acho que não é só financiar, tem 
que conhecer o município, conhecer a região, sa-
ber para onde é que eles estão mandando dinhei-
ro e como vai ser trabalhado esse recurso. (GF1).

Ao analisarem os repasses de recursos entre 
os entes federativos para o financiamento da 
saúde, Santos e Mendes19 sugerem algumas 
diretrizes para a elaboração de uma propos-
ta de rateio de recursos do governo federal 
enviado aos estados e municípios, tendo como 
base os critérios estabelecidos no art. 17 da 
Lei Complementar nº 141/2012. Esta proposta 
dispõe que o rateio dos recursos da União vin-
culados a ações e serviços públicos de saúde 
deve observar as necessidades de saúde da 
população, as dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica, espacial e de 
capacidade de oferta de ações e de serviços de 
saúde. Assim, deve ser incorporada a noção de 
distribuição equitativa de recursos, baseada 
em critérios que considerem as diferentes 
necessidades de saúde da população.

A fragilidade do modelo de transferências 
do financiamento federal da atenção básica no 
SUS e sua visão limitada são históricas. Apesar 
da Portaria MS nº 3.992/2017 avançar no 
sentido de utilizar os recursos financeiros de 
forma agregada ao orientar os repasses federais 
em duas modalidades – custeio e investimento 
–, persiste a vinculação orçamentária do gasto 
em programas específicos, ou seja, não houve 
modificações em relação aos critérios de rateio 
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dos recursos sustentado nas necessidades em 
saúde local, contribuindo para as diferenças 
de atenção à saúde20.

Apesar de alguns avanços da Portaria MS 
nº 3.992/2017, em especial, quanto à luta his-
tória dos gestores municipais do SUS pelo 
comando dos recursos de forma geral, a ma-
nutenção da lógica dos incentivos financeiros, 
como a base de cálculo dos valores do Piso da 
Atenção Básica Variável, estimula a criação de 
programas que adicionam receita financeira, 
mantendo o MS como o agente definidor da 
política de saúde no território nacional. Como 
consequência, mantém-se, na atenção primá-
ria, uma lógica fragmentada20.

Uma nova forma de repasse de recursos, 
com respeito às necessidades de saúde, é 
ressaltada de forma incisiva nas falas dos se-
cretários municipais, especialmente no que 
compete ao rateio dos recursos da União, ob-
servando a dimensão espacial, presente no art. 
17 da Lei nº 141/2012. Evidencia-se a necessi-
dade de o montante de recursos repassados aos 
municípios considerar aspectos qualitativos, 
dadas as características geográficas particu-
lares dos municípios da Região Norte. Há de 
se ressaltar, entretanto, que o disposto no art. 
17 carece de uma metodologia que defina de 
forma conclusiva os critérios a serem consi-
derados, apesar da existência, desde 2013, de 
um Grupo de Trabalho que estuda o tema19.

Observam-se, portanto, profundas desigualda-
des regionais na distribuição e no acesso às ações 
e aos serviços de saúde que ainda permanecem 
em um país continental e territorialmente hete-
rogêneo como o Brasil. Influenciada por questões 
histórico-estruturais, econômicas, socioculturais 
e políticas, essa diversidade de situações geográfi-
cas existentes no País confere profundos desafios 
ao processo de operacionalizar a regionalização 
em saúde17,21.

Percepções sobre o modelo de aten-
ção básica

Apesar da argumentação dos gestores quanto à 
essencialidade da promoção e da prevenção em 

saúde, evidencia-se, pelas falas, uma atenção 
básica perdendo a sua característica e tornando-
-se mais próxima de um modelo ambulatorial. 

Nós temos qualidade de vida? Como é que nós tra-
balhamos a questão de prevenção? Como é que está 
a nossa educação em saúde? [...] hoje a atenção bá-
sica é vista como ambulatorial. (GF2).

Nesse processo, um elemento importante 
evidenciado é a fragmentação de programas, 
ações e serviços de saúde. Conforme esclare-
cem Santos e Campos11, há uma fragmentação 
na saúde pública quando se observa a amplia-
ção de inúmeros programas, cada um direcio-
nado a um tipo de risco ou enfermidade. Este 
cenário é explicitado em alguns depoimentos.

Descaracterizou totalmente a saúde da família 
no Brasil. Descaracterizou, ela passou a ser um 
ambulatório. Porque onde tem todos os profis-
sionais, é um ambulatório: fila da vacina, fila do 
curativo, da pré-consulta, do teste rápido. (GF3).

[...] hoje, em uma unidade da saúde da família, 
tem que ter três enfermeiros, não sei quantos 
técnicos, porque um é só pra vacina, o outro é 
pra curativo, o outro é só pra isso, quando a es-
tratégia da saúde da família não preconiza isso. 
(GF3).

Conforme alerta Martins22, cresce o temor 
de que a vida das pessoas vale pouco diante de 
uma medicina preocupada com a produção de 
medicamentos e equipamentos com a finali-
dade principal de ganho econômico.

O SUS é um lugar onde ocorrem disputas 
entre diversos modelos de assistência à saúde, 
com a tendência de se manterem modelos 
hegemônicos, os quais compreendem um 
modelo assistencial privatista com foco na 
assistência médico-hospitalar e nos servi-
ços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem 
como no modelo sanitarista, que enfatiza as 
ações de vigilância epidemiológica e sanitária, 
além das campanhas de combate às doenças. 
Entretanto, há esforços em paralelo no sentido 
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de se construírem “modelos alternativos que 
contemplem a articulação das ações de pro-
moção, prevenção e recuperação da saúde, nas 
dimensões individual e coletiva”23(16).

No processo de implantação da política de 
saúde, torna-se necessário, ao gestor, a capacidade 
de negociação política, implicando em relações 
intergovernamentais, que envolvem diferentes 
atores políticos e interesses muitas vezes dis-
tintos. Neste contexto, os secretários ressaltam 
a excessiva cobrança feita pela gestão estadual às 
secretarias municipais quanto às metas a serem 
atingidas, pactuações e responsabilidades.

O estado, ele coloca o monitoramento e a ava-
liação dele apenas numa planilha que ele faz de 
quatro em quatro meses e apresenta lá, que é 
quadrimestral. Apresenta, e a única coisa que diz 
pr’a gente é: ‘Está ruim aqui, está ruim aqui’, ‘Que 
monitoramento e avaliação é esse?’. E coloca do 
lado assim: ‘Observação: o município não fez 
isso; o município se recusa a fazer isso’. (GF3).

Além de pontuarem as cobranças de outras 
esferas de gestão, os gestores argumentam 
que os municípios têm assumido funções que 
extrapolam o legalmente previsto como sendo 
de sua competência. Há críticas relacionadas 
ao governo do estado, que, em algumas situ-
ações, não cumpre com o seu papel no nível 
de complexidade, conforme enfatizado na fala 
a seguir em relação à cobrança, por parte da 
secretaria estadual de saúde:

[...] acaba que, por serem cobrados pelo Ministé-
rio, eles repassam essa cobrança e acabam que, de 
forma agressiva, nós ficamos coagidos. São porta-
rias e mais portarias com ameaças: que vai cortar 
recursos; se não fizer, vai ficar sem dinheiro. E, aí, 
a gente trabalha com um pessoal pouco qualifica-
do, a rotatividade também é um grande problema. 
Então, assim, há um subsídio, há um apoio institu-
cional ainda inferior com relação ao que se cobra. 
Se cobra muito, se quer muito. (GF1).

Nesse processo, há falta de autonomia 
dos municípios, tendo em vista a grande 

dependência em relação ao governo federal 
e estadual para poderem levar a efeito políti-
cas e programas de saúde. Na regionalização, 
há uma multiplicidade de agentes atuando 
no espaço interestadual. Os incentivos estão 
dirigidos para as regiões e os processos for-
temente relacionados à esfera estadual e aos 
municípios envolvidos na pactuação. As formas 
de coordenação e cooperação entre os entes 
federados são decisivas para a regionalização 
da saúde no País17,21.

Nesse sentido, para Santos e Campos11, é 
indiscutível a relevância da regionalização 
para sistematizar e dar resolutividade às redes 
de atenção à saúde, com a região de saúde 
assumindo um papel central na integração das 
referências entre os serviços dos mais diversos 
entes federativos. A questão que se coloca, 
entretanto, é como proporcionar unidade 
regional equitativa quando há uma soma ar-
ticulada de individualidades municipais não 
simétricas. Para responder a esta questão, os 
referidos autores destacam a necessária cons-
tituição de uma instância unificada de gestão e 
de planejamento regional, com comando único 
regional e controle colegiado de municípios, 
estados e União.

Como alertam Mendes e Louvison14, nesses 
tempos de riscos ao SUS, torna-se essencial 
resgatar o debate sobre a regionalização, no 
sentido de contribuir com o fortalecimento 
de coletivos políticos fortes no enfrentamento 
aos problemas de saúde. Coadunando com 
Santos e Campos11, a região é um caminho para 
a integração dos serviços em rede, os quais 
atualmente encontram-se fracionados. Mesmo 
com os grandes desafios impostos ao processo 
de regionalização, entende-se que é por meio 
da região que será possível unir os municípios 
de forma sistêmica com o intuito de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

Considerações finais

Os depoimentos dos secretários municipais de 
saúde permitem apontar importantes desafios 
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de ordem política e operacional no processo 
de regionalização da saúde no estado do Acre.

Considerada como um espaço cartorial, a 
CIR não vem cumprindo sua missão. Os se-
cretários a reconhecem como uma instância 
fortalecedora da política de regionalização em 
saúde, porém, pela forma como foi concebida e 
vem sendo implantada, tem sido esvaziada po-
liticamente, apresentando pouca participação 
e não demonstrando articulações solidárias, 
já que as verdadeiras e profícuas negociações 
são realizadas com o executivo diretamente. 
Assim, ela funciona mais como uma instância 
formalmente criada e necessária para pactuar 
decisões já tomadas. As pactuações são arti-
culadas pelos secretários municipais de saúde 
no âmbito estadual sem discussão colegiada 
no âmbito da CIR.

Além disso, o Coap sofre resistências para 
ser implementado. O processo de constituição 
vertical e a excessiva cobrança por metas e 
resultados quantitativos de outras instâncias 
de gestão, sem considerar a realidade dos 
municípios, têm sido apontados como ele-
mentos que dificultam ou mesmo impedem 
a pactuação. Há municípios com arrecadação 
própria baixa e altos gastos em logística para as 
equipes de saúde acessarem as comunidades 
isoladas. Por outro lado, há aqueles situados 
em regiões de fronteira e que vem recebendo 
populações de países vizinhos sem acréscimo 
de recursos, já que estão vinculados ao critério 
demográfico (IBGE), considerando apenas a 
população autóctone.

As barreiras geográficas de acesso da po-
pulação aos serviços não são consideradas no 
processo de elaboração das políticas de saúde. 
Apesar do esforço na elaboração de políticas 
públicas direcionadas à redução de desigual-
dades técnicas e financeiras nos municípios, 
elas não são suficientes para atender as pecu-
liaridades de um país de extensão continental, 
como é o caso do Brasil.

Já o modelo de atenção básica é associado 
ao ambulatorial e marcado pela fragmenta-
ção de programas, ações e serviços de saúde. 
Neste contexto, mesmo havendo o aumento 

da importância das transferências federais, 
há pouca possibilidade de os municípios 
exercerem autonomia na determinação da 
política de saúde. Sobre este aspecto, em 
dois dos grupos focais realizados, a maioria 
dos gestores afirmou não gerenciar o FMS. 
Segundo eles, a secretaria de finanças ge-
ralmente concentra tal atribuição. Um dos 
aspectos negativos desta decisão é a falta de 
controle, por parte dos secretários municipais 
de saúde, das informações sobre o orçamento 
público de saúde, resultando, quando não há 
articulação adequada no âmbito das secretarias 
municipais, no comprometimento da gestão 
sobre os investimentos e gastos prioritários 
da área.

Diante disso, é relevante questionar em 
que medida a necessidade de recursos induz 
à adesão aos programas, por parte dos muni-
cípios, independentemente da importância da 
ação para o atendimento às necessidades de 
saúde da população local.

É no SUS que a população brasileira geral-
mente encontra a oferta de serviços de saúde 
minimamente pensada em termos epidemioló-
gicos e planejada segundo alguns dados locais. 
Por isto, o presente estudo reafirma os pro-
blemas já encontrados na conformação das 
regiões de saúde no Brasil, de uma maneira 
geral. Desta forma, é preciso criar mecanismos 
para o empoderamento das decisões tomadas 
nos espaços regionais que levem em consi-
deração: a) a garantia do financiamento e da 
gestão de recursos pactuados no âmbito da 
região; b) o diálogo com gestores municipais 
sobre os desafios na implantação do Coap e 
sua resolutividade; c) a criação de novos ar-
ranjos, considerando as barreiras geográficas 
de acesso às populações de municípios e que 
levem em consideração as desigualdades em 
termos espaciais; d) a revisão do critério de-
mográfico para a transferência de recursos em 
municípios situados em regiões de fronteira; 
e) a superação da fragmentação de programas, 
ações e serviços de saúde na atenção básica, 
a partir de diálogo e pactuação com os mu-
nicípios; e f ) a consolidação de um processo 
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de gestão, por meio da elaboração de planos 
regionais em saúde formulados e pactuados 
no âmbito da CIR, e que sejam avaliados de 
forma democrática e participativa.

No entanto, este estudo avança na conso-
lidação do conhecimento sobre as regiões de 
saúde ao levar luz às especificidades do caso 
acreano. Assim, pode-se dizer que, somados 
aos problemas de conformação em âmbito 
nacional, estão: a) a necessidade do reconhe-
cimento dos aspectos espaciais locais, com 
destaque à diversidade socioeconômica e 
cultural dos municípios localizados em áreas 
isoladas do estado do Acre; b) a descentraliza-
ção efetiva dos recursos em saúde, tornando o 
município um agente definidor da política de 
saúde local, tendo em vista o reconhecimento 
de que prioridades dos municípios acreanos 
podem divergir das pactuadas nacionalmente; 
c) a revisão dos critérios de rateio dos recursos, 
considerando as necessidades locais, incluindo 
o acesso à população ribeirinha e às reservas 
indígenas; a população imigrante, que entra 
no sistema de saúde local; e as dificuldades no 
âmbito da atenção básica; d) o empoderamento 

da região de saúde por meio de sua liberdade 
financeira, resultando na promoção da con-
dução de processos técnicos e políticos em 
seu próprio âmbito.
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ABSTRACT It is a fundamental requirement of governments that they allocate resources to public 
services among institutions or populations that are potential competitors for funding. In Brazil, 
a country with clear social inequalities, equitable allocation of resources in the Unified Health 
System (SUS) poses a particular challenge. The present study proposes an individual-level matrix 
model for allocating health resources in the SUS based on data from the National Health Survey 
(PNS) 2013. This model is founded on a matrix of the following variables: age, sex, education, 
employment and income and the relationships between them. A morbidity score is used to 
estimate weights for each category. This model provides an opportunity for managers to use 
objective methods to provide a clear guide for decision-making in accordance with principles 
laid down in Brazilian law and in a manner based on health needs and epidemiological and 
demographic factors, in addition to the capacity to offer services.

KEYWORDS Resource allocation. Health equity. Delivery of health care. Methodology.

RESUMO É um requisito fundamental dos governos alocar recursos para serviços públicos entre 
instituições ou populações que são concorrentes potenciais para financiamento. No Brasil, país 
com desigualdades sociais claras, alocar recursos no Sistema Único de Saúde (SUS) se torna par-
ticularmente desafiador e equitativo. O estudo tem por objetivo apresentar um modelo matricial 
de nível individual para alocação de recursos em saúde no SUS com base em dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) 2013. Este modelo é baseado na matriz de variáveis idade, sexo, edu-
cação, emprego e renda e seus relacionamentos. Um escore de morbidade é usado para estimar 
pesos para cada categoria. Este modelo oferece uma oportunidade para que os gestores utilizem 
métodos objetivos que auxiliem a tomada de decisão de forma clara e baseada nas leis brasileiras, 
considerando as necessidades de saúde, aspectos epidemiológicos, demográficos, bem como a 
capacidade de oferecer serviços.

PALAVRAS-CHAVE Alocação de recursos. Equidade em saúde. Assistência à saúde. Metodologia.
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Introduction

It is a fundamental requirement of govern-
ments on all levels that they be able to allocate 
funds for public services among institutions or 
populations that are potential competitors for 
such funds1,2. In recent years, the structural 
social problems that have plagued Brazil come 
to threaten the progress already achieved in 
the field of health care. The Unified Health 
System (SUS) is unlikely to move forward with 
the proposed defunding, austerity and alloca-
tion of ineffective resources that exacerbate 
inequality and have an enormous negative 
impact on the poorest and most vulnerable 
populations3.

In countries where social and geographical 
inequalities are great, such as Brazil, this is a 
particularly urgent challenge. In most coun-
tries, capitation systems have increasingly 
been used to set such prospective health care 
purchaser budgets or premium subsidies for 
a defined population and time period. Rather 
than relying on arbitrary methods of solving 
the resource allocation problem using histori-
cal precedent or political patronage, Brazil and 
many other countries have been seeking to 
implement the use of systematic funding for-
mulas for a risk-adjusted capitation scheme4,5. 
This paper will discuss some of the methods 
considered so far and suggest a survey-based 
model of resource allocation for the public 
health care services of Brazil.  

The Brazilian national health service (SUS) 
is financed by indirect and direct taxes. There 
are indirect taxes on commercial revenues, in-
dustrial output, and goods and services. Direct 
taxation falls on an individual’s income, urban 
property and motor vehicles. These revenue 
streams are pooled in funds at federal, state 
and local municipal level and all three levels 
contribute to the financing of the SUS6,7. The 
SUS financing mechanism has since 2007 been 
divided into blocks to allocate money for basic 
care, medium and high complexity care, phar-
maceutical assistance, health surveillance and 
management, each with its own sources of 

revenue, different criteria for use and service 
performance reporting requirements. The pro-
portion originating from the federal level has 
gradually been reduced but still has a powerful 
influence on the prioritization of programs. 
The proportion of local level revenue has in-
creased. Most federal resources for health 
are allocated to state and local level as a way 
of devolving responsibility in order to ensure 
that health care is accessible and to comply 
with the principles of fairness and equity7. In 
this respect, Brazil is no different from many 
other countries where such responsibility is 
devolved to a variety of purchasers1,8. These 
may be local governments, as in Brazil and 
Scandinavia, GP-fund holders, as in the UK, 
local administrative boards, as in Canada, 
or commercial insurance pools, as in the US 
Medicare system.

In Brazil, Law 8.080/19909 (Art. 35) es-
tablishes certain principles for allocating re-
sources geographically within the SUS. These 
principles were confirmed in Law 141/201210 
(Art. 17-19) regarding allocation of resources 
to states and municipalities. Resource alloca-
tion should consider the following partially 
overlapping and partially conflicting criteria11: 
1) the health needs of the population; 2) epi-
demiological, demographic, socio-economic 
and spatial dimensions; 3) the supply capacity 
of services; 4) quantitative and qualitative 
characteristics of the health network in the 
area; 5) technical, economic and financial per-
formance in the previous period; 6) health 
sector participation levels in state and local 
budgets; 7) spending of five-year plan network 
investment; 8) reimbursement of care services 
provided to other governments; 9) different 
demographic criteria for states and munici-
palities related to migration. Unfortunately, 
however, these are not followed in a manner 
that faithful reflects their intended purpose 
and complies with the law. 

Regional inequalities in health and health 
care coverage have long been a focus of at-
tention in Brazil. The Family Health Program 
initiated in the 1990s was implemented as a 
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national policy for primary care, allocating 
new resources to deprived municipalities.  

Considerable improvements in primary care 
coverage were achieved particularly in poor 
areas in the northern regions11. Later another 
initiative was taken: the Mais Médicos Program 
in 201312. Its aim was to supply primary care 
doctors to areas with high levels of poverty and 
those in remote areas far from secondary care 
providers. Recently, however, decisions have 
been made that could reverse some of these 
developments. In 2015, the Brazilian Congress 
ratified Constitutional Amendment 86 stipulat-
ing that 1.2% of the current revenue should go 
to projects designed by the deputies primarily 
for their own constituency, where 50% will be 
invested in health care infrastructure. Through 
this mechanism, more resources are allocated 
according to personal and partisan interests. 
Furthermore, in late 2016, Constitutional 
Amendment 95 was approved in order to 
freeze real-term social spending in Brazil for 
20 years. This has put even greater pressure on 
SUS funding and efforts to reallocate resources 
to areas in greater need.

Inequities in health care 
utilization

The establishment and expansion of the SUS 
have over the past 30 years greatly improved 
access to care, in particular in the poorer 
rural and northern regions of Brazil. Social 
inequality in utilization of health care has 
been measured by national health surveys 
(PNAD & PNS) since 1998. The utilization 
rates adjusted for self-reported health became 
more equitable between 1998 and 200813, 
but a new measurement in 2013 showed that 
there have been changes in this trend14 with 
an increase in pro-rich inequity utilization 
of doctor’s visits but a decline in the pro-rich 
inequity of hospital utilization. These social 
inequities can be caused by geographical dif-
ferences in health care resources, but also by 
several other factors including the growing 

private insurance market, still very high out 
of pocket spending (56%)6 and unequal health 
literacy. Geographical disparities in resources 
and health care supply between and within 
states have declined, but they are still sub-
stantial both in terms staff and hospital beds, 
and more so in secondary and tertiary than 
in primary care6. 

In view of this, it is not surprising that there 
has been great interest in developing principles 
for the capitation formulae used for geographi-
cal resource allocation of federal resources to 
states and to local primary care within states. 

Resource allocation models

Most health systems in high-income countries 
use some form of risk-adjusted capitation1,8. In 
countries with insurance markets these have 
primarily been used to improve efficiency and 
cost control by reducing incentives for moral 
risk by minimizing variation between indi-
vidual capitation payments and the expected 
expenditure of insurance plans with private 
health care. 

From a completely different perspective, 
risk-adjusted capitation in public health care 
systems like the Brazilian SUS, the NHS-
systems in the UK and Scandinavia, which 
have devolved responsibility for organizing or 
purchasing services to a geographic area such 
as a region or municipality, is more concerned 
with equity issues in terms of ensuring equal 
funding for equal need. While these models 
are commonly applied to universal health care 
systems, the actual methods used are different 
and have typically changed gradually over a 
few years1. 

The ultimate purpose of these models is to 
allocate monetary resources, but the analysis 
includes three elements8 within countries 
where this dataset is available: 1) estimating 
the need for services, 2) estimating the inten-
sity of service utilization associated with that 
need, and 3) estimating the cost of providing 
these services in a specific area. 
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In many countries, the procedure used 
for producing estimates is divided into two 
stages15. The first is to estimate the average 
relationship between indicators of need and 
health care costs. If, for example, age is an 
indicator of need, this stage estimates health 
care costs across age groups and these can be 
used to weight each individual according to 
age. Age is but one, albeit important, factor and 
many countries have included other available 
indicators of need, such as an individual’s so-
cioeconomic status, or geographic level char-
acteristics16. The second stage applies these 
weights to the population characteristics of 
each region. Relative per capita resource allo-
cations thus reflect differences in the number 
and distribution of indicators of need, not re-
gional differences in actual levels of utilization 
and costs. Populations with a higher share of 
individuals with higher weightings, indicating 
greater need, will be assigned a higher per 
capita allocation.

The first efforts in this direction were un-
dertaken  in the UK, where deprivation scores 
based on items measured in the census were 
used to identify underprivileged areas where 
primary care GPs might need extra resources 
to provide the care needed17,18. Indicators of 
need such as rates of unemployment, poverty, 
and single mothers were weighted according 
to how a sample of GPs estimated the work-
load associated with these different types of 
patient16. For hospital and community care, 
age-standardized and cause-specific mortal-
ity rates were used as local weights of need 
applied to age-specific utilization rates in the 
well-known first English resource allocation 
formula (RAWP)19.

However, neither of these approaches 
provides an empirically based quantitative 
association between indicators of need and 
costs. This has led most countries to a model 
where the first step in the analysis uses data 
on health care costs – at individual16 or area 
level20 – to produce weights of need. Since 
costs and utilization are influenced not only 
by need, but also by supply, such an analysis 

requires detailed information on supply, as 
this may confound the effect of need121,22. In 
1995, the English model for resource alloca-
tion was replaced by such a model based on 
age-stratified variations of utilization rates at 
the small area level, regressed against different 
indicators of social deprivation, morbidity, 
and mortality and adjusted for geographical 
variations in supply19,20. 

Some variables such as the proportion of 
ethnic minorities were found to have negative 
relationships with utilization and this has been 
interpreted as an indicator of unmet need, or at 
least relative underutilization. These variables 
have often been included in the model but 
excluded from resource allocation calcula-
tions, thereby giving areas with these groups 
an element of allocation for unmet need8. 
Separate indices for somatic hospital care, 
psychiatry, primary care and prescribed drugs 
are often drawn up for overall adjustment of 
the allocation process.  

In those countries where individual level 
data are available and where individual 
annual health care costs can thus be linked 
to a broader range of socio-demographic vari-
ables, it is possible to calculate a more complex 
individual level matrix with a similar range of 
socioeconomic variables, as is possible at area 
level in most countries16,20. The advantage of 
this is that individual-level information is more 
predictive and less confounded by geographi-
cal variations in supply than ecological data1,8.

Brazilian models of 
resource allocation 

Porto23 produced the first Brazilian proposal 
inspired by the original English RAWP formula 
applying cause-specific SMRs to age-stratified 
utilization data. Compared to the actual alloca-
tion to states of federal public resources for 
the SUS, (considering that private resources 
were not included in the calculation in 1994), 
a RAWP-model would increase the alloca-
tion in the states of the North and Northeast 
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regions of Brazil by 10-90%. This means that 
approximately 13% of the total national budget 
at that time would have been transferred to 
the North and Northeast from other regions.

Porto et al.24 also applied the newer English 
methodology where indicators of need for 134 
local areas were regressed against utilization 
rates. She found that a range of need indica-
tors such as Child Mortality Rate, illiteracy 
rate and single breadwinner households were 
negatively associated with utilization. This 
was interpreted as a sign of underutilization 
and unmet needs in a number of large socially 
deprived groups, confirming results from the 
surveys mentioned above12,13. The conclusion 
was that using the different indicators of need 
related to deprivation might be useful but 
weighting them with the help of regression 
coefficients on utilization would not be ap-
propriate in the Brazilian context24. 

This has led to studies that are more like the 
above-mentioned use of deprivation items17 
without any effort to weight them according 
to measures of utilization or workload. Mendes 
et al.25 conducted an ecological analysis of 
deprivation indicators in Brazil’s 5564 mu-
nicipalities. Starting with several variables 
on mortality as well as socioeconomic and 
sanitary conditions, a principal component 
analysis generated a model based on one factor 
with under-five mortality rate, illiteracy rate 
and percentage of households not connected 
to the sewage system. The authors suggested 
using this factor for resource allocation to 
primary care. 

For secondary and tertiary care, a more 
complex model was tested with two factors 
including ten area-level variables related 
to sewage network, general water network, 
garbage collection, head of household income 
under one minimum salary, illiteracy rate, 
average number of persons per household, 
rural population, infant mortality rate, mortal-
ity rate of 65+ and mortality rate 1 to 64 years. 

Several studies of more need-related re-
source allocation within Brazilian states have 
followed similar methodologies26,27. Nunes 

et al.28 added the ability to self-finance based 
on local tax revenue as a moderating factor. 
Rosas undertook an analysis of the munici-
palities of Pernambuco with the same purpose 
but using the different technique of neural 
computation29. 

The indicators suggested are those easily 
available at low geographical level, but, as 
some of the authors have noted, these models 
raise several issues. One is that mortality as an 
indicator of need is increasingly limited when 
morbidity constitutes a growing proportion 
of the burden of disease in Brazil, increasing 
from 28% in 1990 to 40% in 201630. Indicators 
related to housing and sanitation have also 
more limited importance when the burden of 
disease related to communicable disorders in 
the same period has fallen by two thirds, and 
non-communicable diseases account for 71% 
of the burden in Brazil today30. 

Many middle- and high-income coun-
tries face a changing socioeconomic pattern 
whereby NCDs increasingly are clustered 
in less privileged groups. A cross-sectional 
study from the 2013 National Health Survey 
in Brazil shows clear social inequalities for 
several chronic disorders, especially when 
analysing those that severely restrict day-
to-day activities31. Even though social and 
local variations in supply may influence the 
reporting of illnesses, particularly if non-limit-
ing32, a combination of different self-reported 
health indicators has been used as indicators 
of need13,14. The increasing clustering of low 
levels of  education, lack of employment and 
multi-morbidity of activity-limiting mental 
and somatic disorders presents a challenge 
for health care, especially in a country where 
access to care beyond basic primary care  is 
considerably better for those with a less pre-
carious position on the labour market owing 
to private or employer-paid health insurance. 
In short, it can be concluded that resource 
allocation equity in health care in Brazil faces 
the following challenges:

• Despite major improvements, there are still 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 329-340, ABR-JUN, 2019

Gurgel Júnior GD, Leal EMM, Oliveira SRA, Santos FAS, Sousa IMC, Diderichsen F334

inequities in health care utilization in Brazil 
that may be caused in part by inequities in 
geographical resource allocation. 

• Capitation models based on mortality and 
indicators of sanitary conditions need to be 
complemented with other indicators more 
related to non-communicable morbidity.

• Measures of costs and utilization cannot be 
used as weightings in capitation formulae, in 
view of very unequal levels of supply.

• Measures of self-reported health might 
be used as indicators of need. They may be 
biased by inequities in utilization but prob-
ably less so when self-rated symptoms and 
functions are used.  

We have therefore explored the possibility 
of using the large Brazilian national health 
survey to estimate weightings to be used in 
a matrix model based on socio-demographic 
variables available at local level. 

Methodology

The 2013 National Health Survey (PNS) 
was used to build up a matrix model based 
on socio-demographic variables available at 
local level. The design – a stratified random 
sample of census tracts and households – is 
described in detail elsewhere33. One person 
(18+ years) from each household was sampled 
(N=60.202). Weights were calculated to adjust 
for sampling-effects and non-response. 

Similar to Mullacherry et al.14 we calculated 
a prevalence measure of morbidity or ‘need’ 
based on a principal component analysis of 
five different health items: self-rated health, 
general limitation of activities due to illness, 
the logarithm of the number of self-reported 
chronic illnesses (out of list of 14), and the 

number of disorders with activity limitation 
of moderate or severe degree. We have also 
included a measure of mental health – the 
PHQ9-score34. It has been suggested that, 
in LMI-countries, self-reported prevalence 
of disease may be more socially biased than 
symptoms32. All items were Z-normalized 
before entering the PCA. The highest quin-
tile of the resulting score was defined as the 
prevalence measure for morbidity and ‘need’. 

A large number of covariates were ana-
lyzed, with age, sex, race, schooling, employ-
ment, sanitary conditions all included. A 
score for material wealth was also calculated 
(including ownership of a washing machine, 
a microwave oven, a PC, internet access, 
and a car). Access to private health care 
insurance and living in a metropolitan area 
were also registered, as these may reflect 
the level of health care supply. 

Since earlier studies35 have found that the 
North and Northeastern regions had higher 
self-rated morbidity than estimated by the 
socio-demographic structure of the popula-
tion, region has also been included here. All 
calculations were carried out using SPSS v.25.          

Results

The result of the logistic regression with Odds 
Ratios (OR) and 95% Confidence Intervals (CI) 
for the prevalence of the indicator of ‘need’ 
(i.e. high level of morbidity) is shown in table 
1, along with all the significant variables in the 
model. It shows, as expected, a strong associa-
tion with age, sex, education, employment, 
income, and living in metropolitan region. 
When controlled for these six variables, all the 
other covariates included have non-significant 
associations, with ORs <1.05, and do not con-
tribute to the model fit. Almost all two-way 
interactions between the six main covariates 
were significant with P<0.0005. 
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A model including age (4 groups), sex, edu-
cation (4 groups), employment (2 groups) and 
income (5 groups) and all two-way interactions 
was then used to estimate the average preva-
lence in each state. The index with national 
average (20%) set to 100 was calculated and 
is shown in table 2. Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
and Alagoas all register an index of more than 
105. Amazonas, Roraima, and Amapá register 

less than 90, mainly as a result of their young 
(albeit relatively poor) populations. Table 2 
also lists the actual relative spending per capita 
on the SUS in 2013. The average spending for 
Brazil in 2013, which was R$ 536.15 per capita, 
is set at 100 percent33. It can be seen that the 
relative spending in states in the North and 
North-East regions is much lower than that 
expected according to our model, while the 
opposite is the case for states in other regions.

Table 1. Odds Ratio for prevalent morbidity indicator in relation sex, race, age, education, employment, income, wealth and 
private health insurance. Brazil. Age 18+.  PNS 2013. N=60,202 Weighted for sampling and non-response. All variables 
in the equation

Source: National Health Survey (PNS) 2013 (Szwarcwald et al.)33.

Variables OR 95% CI

Women (men =1) 1.66 1.59-1.74

25-44 years (18-24 years =1) 2.16 1.98-2.36

45-64 years 4.80 4.39-5.24

65+ years 5.07 4.57-5.62

Medium  (higher  =1) 1.16 1.07-1.26

Basic schooling 1.69 1.56-1.83

No basic schooling 2.08 1.88-2.31

Not employed (employed =1) 1.53 1.45-1.62

2-3 minimum income (>3 min.inc =1) 1.08 0.99-1.19

1-2 minimum income 1.26 1.16-137

< 1 minimum income 1.61 1.48-1.74

No reported income 1.11 1.00-1.22

Metropolitan area 0.84 0.80-0.88

Table 2. Estimated relative resource allocation to states according to the model and population of the PNS 2013. Compared 
to actual spending per capita in SUS 2013. Index where all =100. Weighted to compensate for sampling and non-response

State Relative need 
according to model

Actual 
spending 2013

State Relative need 
according to model

Actual 
spending 2013

Rondônia 96.4 80.6 Sergipe 101.6 87.7

Acre 94.1 50.7 Bahia 104.3 71.0

Amazonas 89.1 63.4 Minas Gerais 104.4 114.3

Roraima 85.2 86.8 Espírito Santo 101.5 84.0

Pará 95.2 67.3 Rio de Janeiro 100.5 121.8

Amapá 86.0 45.0 São Paulo 94.5 117.9

Tocantins 99.7 79.0 Paraná 93.6 103.4
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For use at lower geographical levels, such as 
municipalities, a simplified collapsed matrix 
with fewer groups was drawn up (see table 
3). In view of the strength of the interac-
tions, a matrix is used. Sex is not included, 
as the sex distribution is very similar across 
municipalities. With an average of 100, the 

weight varies from around 30 for the young 
and well educated to around 215 for the elderly 
and poorly educated. The figures in table 3 
represent weights that can be multiplied by 
the number of individuals in each category 
in each local area. Data on this is available 
from censuses.

Table 2. (cont.)

Maranhão 109.9 76.6 Santa Catarina 96.3 107.3

Piauí 112.3 104.3 Rio Grande do Sul 102.8 102.6

Ceará 109.1 85.1 Mato Grosso do Sul 95.4 142.4

Rio Grande do 
Norte

108.8 91.5 Mato Grosso 97.6 109.6

Paraíba 111.8 97.1 Goiás 95.7 101.0

Pernambuco 105.1 72.0 Distrito Federal 84.1 251,7

Alagoas 109.3 87.4 Total 100 100

Source: National Health Survey (PNS) 2013 (Szwarcwald et al.)33.

Table 3. Prevalence of high morbidity score. Simplified matrix based on age, education, employment and income. PNS 
2013. Index where total population average =100

Education Employment Income 18-24 25-44 45-64 65+

Higher educa-
tion

Employed > 1 MI 37.6 40.1 71.4 95.5

≤ 1 MIQ 36.6 55.1 115.3 140.2

Not employed > 1 MI 55.6 85.5 110.8 117.6

≤ 1 MIQ 31.3 76.2 166.4 162.5

Basic or less 
education

Employed > 1 MI 48.4 62.4 93.9 119.3

≤ 1 MIQ 33.4 79.1 144.7 155.6

Not employed > 1 MI 80.4 146.3 174.4 176.0

≤ 1 MIQ 39.5 128.0 215.3 217.7

Source: National Health Survey (PNS) 2013 (Szwarcwald et al.)33.

Discussion

This proposed capitation formula model in-
volves a number of assumptions and limitations 
that should be taken into consideration. First of 
all, it only estimates relative levels of morbid-
ity or ‘need’ and does not estimate expected 

utilization or costs. Data on costs are not avail-
able at individual level and may, as mentioned 
above, be influenced by utilization and supply. 
The construction of the self-reported morbid-
ity variable includes many choices. There are 
two items relating to activity-limiting illnesses 
and one for symptoms as these are believed to 
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require more care and to be less influenced by 
supply than non-limiting cases31,32. 

Since multi-morbidity is important for 
the need of primary care, we have also used 
the overall number of self-reported chronic 
disorders, irrespective of whether they limit 
activities. The dataset does not include any 
information about levels of health care supply. 
The question of whether the person has 
complementary private insurance, including 
employer- paid insurance is, however, one 
indicator that could reflect access to care. The 
fact that this has only a small effect (OR=1.05, 
95% CI 0.99-1.11) on the morbidity score when 
adjusted for socio-demographic confound-
ers increases the validity of the score as an 
indicator of need. 

We have also included an item for living 
in metropolitan areas, which probably also 
reflects supply and may be a health deter-
minant. A proxy for level of supply could 
be established, but region did not influence 
morbidity beyond socio-demographic vari-
ables. The morbidity score could also be 
calculated as a continuous variable with 
means estimated for each group and state, 
but, since it is far from a normal distribution, 
the dichotomous variable, in combination 
with binary logistic regression, provides 
more stable estimates. 

Morbidity and need have indeed many 
more socio-demographic determinants and 
consequences than those included in the 
model. The choices made here are based on 
information available in the 2013 PNS and 
also from census data at local area level. It 
is further influenced by those factors that 
turned out to be associated with our need-
score and in cases where geographical vari-
ance in the variable makes it significant for 
resource allocation. 

The actual redistributing effect of ap-
plying a model like this is limited by the 
fact that in Brazil the more deprived states 
tend also to be those with a younger popula-
tion, owing to higher fertility rates. There is 
here an important choice to be made. If the 

purpose is, as with the model suggested in 
the present paper, to align resources better 
with needs, age becomes a major factor. If 
the main purpose is to reduce social in-
equalities in health, it should also include 
indicators of unmet and un-expressed 
need including need for prevention. Socio-
economic factors may then play a greater 
role and the age weighting should be differ-
ent, since many of the most effective health 
equity policies target young people. 

A very important limitation of this model 
is that it only pertains to the population 
aged 18 years or older. The PNS13 includes 
children but the health questions asked to 
them are very different and much less de-
tailed. A separate model for children will 
thus have to be included. 

It is clear from table 2 that estimated 
levels of ‘need’ based on the 2013 survey 
differ substantially from current spending in 
2013 and would, if applied, suggest consider-
able reallocation of funds from the south to 
the north of Brazil. The relative spending 
in 2017 seems only to suggest that this is 
even more the case today36. The current 
per capita spending and degree of support 
from federal resources varies greatly in ways 
that probably have historical and political 
explanations. It is beyond the scope of this 
paper to explore those issues.   

The development of the SUS over the 
past 30 years has, as mentioned above, 
implied that a far greater quantity of re-
sources has been allocated to deprived 
regions with high levels of need, and as a 
result inequity in access and care has been 
reduced6,11. A number of studies have pro-
vided evidence that this has been followed 
by a reduction in geographical inequalities 
in health outcomes, not only for children 
but also adults37. However, even in England, 
where inequities are much less severe than 
in Brazil, recent studies have shown that 
implementation of this type of resource al-
location with extra allocations to deprived 
areas has a significant impact on mortality 
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in cases amenable to health care38. However, 
it also shows that allocation criteria should 
be applied to local areas rather than large 
populations, such as those of Brazilian states 
as a whole. 

Conclusions 

The model suggested here has many limita-
tions, but it makes use of one of the most valid 
and comprehensive data sources on current 
morbidity in Brazil and the analysis provides 
weights of need, unbiased by supply, for vari-
ables available for local areas. Much could be 
achieved by better alignment of needs and 
health care resources in Brazil. This model 
applies epidemiological data but geographi-
cal variations in the cost of providing care for 
equal needs should also be considered. 

This is influenced by the capacity to offer 
the needed services, geography, and the cost 
of the wages and so forth needed to provide 
it. The model proposed here is relatively 
simple compared to the complex economet-
ric models applied in some countries4,5,8,16 
and does not cover all the geographical 
variations in need. However, it may provide 

some guidance as to where resources should 
be gradually reallocated.     
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RESUMO Este artigo avalia a qualidade dos Sistemas de Informação Finanças do Brasil (Finbra) 
e Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde (Siops), nas dimensões de cobertura 
e completitude para os municípios do Brasil, entre 2004 e 2012, considerando algumas variáveis 
fiscais e de investimento em saúde. O Finbra e o Siops apresentaram excelente cobertura; já 
a completitude variou de excelente a regular. O Siops teve melhor desempenho para as duas 
dimensões. A variável de pior desempenho foi a Despesa Atenção Básica, tanto para a dimen-
são de cobertura como para completitude e para a maioria dos anos da série. Conclui-se que 
os dois Sistemas de Informação apresentaram qualidade satisfatória, o que deve estimular os 
gestores a utilizarem essas informações para a tomada de decisão. Além do respeito ao pilar 
da transparência na garantia do exercício dos direitos dos cidadãos. 

PALAVRAS-CHAVE Sistemas de Informação. Orçamentos. Indicadores. Base de dados.

ABSTRACT This article evaluates the quality of the Information Systems Brazilian Finances (Finbra) 
and Public Health Budget Information System (Siops), in terms of coverage and completeness for the 
municipalities of Brazil, between 2004 and 2012, considering some fiscal and investment variables 
in health. Finbra and Siops presented excellent coverage and the completeness ranged from excellent 
to regular. The Siops performed better for both dimensions. The worst performing variable was 
the Primary Care Expenditure, both for the coverage and completeness dimensions and for most 
of the years of the series. It can be concluded that both Information Systems present satisfactory 
quality, which should stimulate managers to use that information to aid decision making. Besides 
the respect for the pillar of transparency in the assurance of the exercise of citizenship rights.

KEYWORDS Information Systems. Budgets. Indicators. Database. 
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Introdução

No Brasil, a partir da Constituição Federal 
(CF) de 1988, houve um intenso processo de 
descentralização administrativa e tributária 
para os municípios, que passaram a ter status 
de ente federativo, recebendo atribuições que 
aumentaram suas necessidades de recursos 
financeiros e técnicos para planejar e executar 
os serviços públicos sob sua responsabilidade1.

Esse novo contexto contribuiu para a ins-
titucionalização do planejamento público na 
esfera local e fomentou a discussão quanto ao 
equilíbrio das contas públicas, que culminou 
com a aprovação da Lei Complementar (LC) 
nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), cujo objetivo é o de fundamentar a res-
ponsabilidade na gestão fiscal amparando-se 
em quatro pilares: planejamento, transparên-
cia, controle e responsabilidade2.

No que se refere ao planejamento, a CF de 
1988 dispõe sobre a necessidade de integração 
com o orçamento, mediante a elaboração do 
plano plurianual, das diretrizes orçamentá-
rias e dos orçamentos anuais (art. 165, I, II e 
III), os quais são instrumentos básicos para 
esse fim. O pilar da transparência se funda 
no incentivo à participação da sociedade, com 
a realização de audiências públicas e ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público, de todos os atos e fatos re-
lacionados com a arrecadação de receitas e 
com a realização de despesas pelas entidades 
públicas. Com relação ao pilar do controle, a 
LRF estabeleceu o mecanismo dos conselhos 
de gestão fiscal, constituídos por representan-
tes de todos os poderes e esferas de governo, 
do Ministério Público e de entidades técnicas 
representativas da sociedade. Finalmente, o 
pilar da responsabilidade, que impõe sanções 
ao gestor público em caso de descumprimento 
das regras estabelecidas na LRF2.

No que diz respeito à política de saúde, 
a CF de 1988 instituiu o Sistema Único de 
Saúde (SUS), cujos princípios de descentra-
lização, atendimento integral e participação 
da comunidade induziram os municípios ao 

aprimoramento da gestão pública para atender 
às disposições legais regulamentadoras do 
sistema e aos anseios da sociedade.

Esse ambiente impôs a necessidade de im-
plantar e aprimorar Sistemas de Informação 
(SI), que dispusessem de dados orçamentários. 
Como exemplos, o Finanças do Brasil (Finbra) 
e o Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (Siops). 

O Finbra é de competência da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN); e, desde 1989, 
apresenta os dados consolidados da execução 
orçamentária (receita e despesa) anual dos 
municípios brasileiros. O Siops é de responsa-
bilidade do Ministério da Saúde e disponibi-
liza dados de orçamento e despesa em saúde, 
possibilitando o acompanhamento de diver-
sos indicadores. Ambos os SI são de domínio 
público e servem ao cumprimento dos pilares 
da LRF, permitindo aos gestores e cidadãos 
o acesso a informações para o planejamento 
e controle do orçamento público de forma 
transparente e responsável.

Para Almeida3(167), os bancos de dados e SI 
se constituem “instrumentos para obtenção 
de indicadores que balizam repasses finan-
ceiros [...] e, frequentemente, são apontados 
como elementos importantes no processo de 
decisão”, o que lhes confere grande impor-
tância e valorização, e justifica a busca de 
aprimoramento.

Em vários países, há importante volume de 
recursos investidos objetivando-se garantir 
a qualidade da informação. Um exemplo que 
demonstra a importância dada à qualidade 
da informação é o fato de o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) disponibilizar, em sua 
página da internet, as iniciativas de 18 países 
para melhoria das estatísticas econômicas, 
além de sugerir um modelo para aprimo-
ramento e avaliação das informações: Data 
Quality Assessment Framework (DQAF).

Há, contudo, pouco consenso quanto ao termo 
qualidade da informação, por este apresentar 
um caráter multidimensional e multifacetado4,5. 
Reconhecendo tal aspecto, em uma aproximação 
do conceito de qualidade da informação, Paim et 
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al.5 definem que uma informação de qualidade é 
aquela apta/conveniente para o uso, de acordo 
com a necessidade do usuário.

Em uma revisão integrativa, Lima et al.6 
avaliaram a qualidade das informações de 
alguns SI brasileiros, elencando nove dimen-
sões de qualidade: acessibilidade, clareza 
metodológica, confiabilidade, consistência, 
não duplicidade, oportunidade, validade, 
cobertura e completitude. Tomando as duas 
últimas dimensões, English7 define cobertura 
como o grau em que estão registrados nos SI 
os eventos do universo (escopo) para o qual 
foi desenvolvido. A completitude é definida 
por Campbell et al.4 como o grau em que os 
registros de um SI possuem valores não nulos. 
Essas definições permitem afirmar que tais 
dimensões de qualidade objetivam a disponi-
bilidade do dado para o acesso amplo.

Correia et al.8, em uma revisão sistemáti-
ca sobre a dimensão de completitude dos SI, 
evidenciaram que os sistemas mais avaliados 
foram os de racionalidade epidemiológica. Com 
relação à dimensão de cobertura, o mesmo pode 
ser observado. No entanto, sabe-se que as infor-
mações em saúde devem abranger não apenas 
aspectos relativos ao processo saúde/doença, os 
de caráter administrativo/gerencial também são 
essenciais ao processo de tomada de decisão9.

Alguns grupos de pesquisas têm avaliado a 
qualidade do Finbra e do Siops: Lima et al.10 
investigaram a confiabilidade do Siops, com-
parando os seus registros com os do Fundo 
Nacional de Saúde e da STN, mediante dados 
do Finbra. Gonçalves et al.11 avaliaram a con-
fiabilidade dos dados municipais declarados 
no Siops com os registros do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), 
no período de 2000 a 2005; Medeiros12 avaliou 
algumas dimensões de qualidade da informa-
ção do Finbra e do Siops para os municípios do 
Brasil, abrangendo os anos de 2004 e 2009; e 
Medeiros et al.13 analisaram as dimensões de 
acessibilidade, oportunidade e clareza meto-
dológica dos dois SI.

A disponibilidade de dados detalhados sobre 
receitas e despesas municipais no Finbra e no 

Siops torna esses sistemas as principais fontes 
para estudos ou estimativas dessa natureza, 
aspecto fundamental diante da relevância do 
ente municipal nos gastos públicos.

A produção científica avaliando a qualidade 
desses SI, além de escassa, tem priorizado a di-
mensão de confiabilidade. Não há estudos de 
abrangência nacional que abordem o orçamento 
municipal e integrem as bases Finbra e Siops, 
analisando as dimensões de cobertura e com-
pletitude. Essa afirmação aponta para a neces-
sidade de investigações dessa natureza pelo seu 
potencial de aprimorar e melhorar a qualidade 
da informação dessas bases de dados nacionais.

Nessa perspectiva, este artigo avalia a qua-
lidade dos SI Finbra e Siops, nas dimensões de 
cobertura e completitude para os municípios 
do Brasil, entre 2004 e 2012, considerando 
algumas variáveis fiscais e de investimento 
em saúde.

Material e métodos

Trata-se de um estudo avaliativo, com desenho 
descritivo e abordagem quantitativa, feito a 
partir das bases de dados Finbra e Siops. Essas 
bases estão disponíveis, respectivamente, 
nos sites: http://www.tesouro.fazenda.gov.
br/pt_PT/contas-anuais e http://portalsau-
de.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/
principal/siops. 

O período analisado se refere aos anos entre 
2004 e 2012. O marco inicial dessa série (2004) 
justifica-se pela consolidação dos SI abordados 
como ferramenta de controle e de transpa-
rência no referido ano. O Finbra, em 2004, 
completou 15 anos de vigência; e o Siops, 4 
anos. O ano de 2012 foi definido por assegurar 
que todos os dados tenham sido processados, 
uma vez que, em 2013, o Finbra passou por 
uma mudança na forma de disponibilidade 
dos dados; por isso, a homogeneidade das in-
formações disponibilizadas nessa base pode 
ser assegurada até 2012.

Foram investigados todos os municípios do 
Brasil. Conforme dados do Instituto Brasileiro 
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de Geografia e Estatística (IBGE), as muni-
cipalidades totalizavam 5.565 no período. 
No entanto, foram excluídos Brasília (DF) e 
Fernando de Noronha (PE) pelo caráter di-
ferenciado que essas localidades assumem 
na federação brasileira. De acordo com o 
art. 75, da Constituição Estadual, de 1988, 
Fernando de Noronha é um Distrito Estadual 
de Pernambuco, e suas informações orçamen-
tárias são prestadas nesse estado. No caso de 
Brasília, que é o único município do Distrito 

Federal e capital do País, sua prestação de 
contas é atrelada ao orçamento da União. 

A qualidade dessas bases de dados foi ava-
liada a partir das dimensões de cobertura e 
completitude, considerando as variáveis des-
critas no quadro 1, as quais foram escolhidas 
pela sua relevância do ponto de vista da gestão 
fiscal e como expressões da capacidade de 
arrecadação e de investimento em saúde nos 
municípios do Brasil. 

Quadro 1. Descrição das variáveis do Finbra e Siops, avaliadas nas dimensões de cobertura e completitude. Brasil, 2018

Sistema de 
informação

Variáveis Relevância

Finbra Receita Orçamentária; Demonstra a capacidade do município para finan-
ciamento das políticas públicas municipais;

Pessoal/Receita Corrente Líquida; Expressa os limites/possibilidades de gastos com 
pessoal e apura o cumprimento do limite legal pelo 
município de acordo com a LC 101/2000, a LRF;

Despesa Saúde; Demonstra o investimento municipal no setor 
saúde;

Despesa Atenção Básica; Demonstra o investimento municipal em Atenção 
Básica;

Siops Participação da receita de impostos na receita 
total do município (indicador 1.1);

Demonstra a capacidade de arrecadação dos mu-
nicípios;

Participação das transferências intergovernamen-
tais na receita total do município (indicador 1.2); 

Expressa a dependência dos municípios em relação 
às transferências de outras esferas de governo;

Participação da despesa com pessoal na despesa 
total com saúde (indicador 2.2). 

Demonstra o comprometimento das despesas com 
saúde em relação às despesas com pessoal do 
setor.

Fonte: Elaboração própria.

Realizou-se a avaliação da cobertura a partir 
da importação das variáveis para o software 
ArcGIS 10.1 com o intuito de linkage das bases 
Finbra e Siops com a base de municípios do 
IBGE, a qual serviu de padrão-ouro. O resulta-
do do linkage para cada indicador proporcio-
nou a avaliação da cobertura, identificando os 
municípios que não forneceram dados para as 
variáveis selecionadas nos anos da série. Para a 
avaliação da completitude, foi calculada a fre-
quência relativa (em percentual) de ausência 

da informação (campo em branco ou zerado). 
Os percentuais de cobertura e completitude 
foram classificados tendo como referência o 
escore elaborado por Romero e Cunha14, que 
é o mais frequente em estudos que avaliam a 
completitude8.

O escore de Romero e Cunha14 define os 
seguintes graus de avaliação em relação à falta 
de dado: excelente (menor de 5%), bom (5% a 
10%), regular (10% a 20%), ruim (20% a 50%) 
e muito ruim (50% ou mais). 
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Cumpre salientar que este artigo integra 
parte dos resultados da pesquisa ‘Os mu-
nicípios do Brasil: gasto com pessoal da 
saúde, relação com as formas de contrata-
ção e impacto no indicador de internação 
por condições sensíveis à atenção primá-
ria’, apoiada pelo edital do Programa de 
Excelência em Pesquisa e a Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco (Proep/Facepe 19/2015).

Resultados e discussão

Cobertura

O processo de linkage entre as bases de dados é 
ilustrado na figura 1: dos 5.563 municípios exis-
tentes no período, 47 não dispunham de dados no 
Finbra. No Siops, não houve perdas no período, o 
que, ao final, resultou em 5.516 municípios com 
correspondência nos dois SI na série histórica. 

Figura 1. Linkage entre as bases de dados do IBGE, Finbra e Siops para determinadas variáveis, entre os anos de 2004 e 
2012. Brasil, 2018

Fonte: Elaboração própria.

IBGE
5.563 Municípios

Finbra
47 municípios sem informação na série

Siops
Sem perdas no período

5.516 municípios com
dados disponíveis na série 

5.563 municípios com
dados disponíveis na série 

5.516 municípios com
correspondência nas três bases de

dados  

Ao longo desse processo, podem-se destacar 
algumas diferenças nos dois SI. No Finbra, no 
período estudado, os dados estão disponibilizados 
em arquivos.mdb (arquivos de banco de dados), 
que são gerados anualmente e baixados do site da 
STN, podendo ser executados na própria máquina 
mediante a navegação por meio de comandos, 
que geram rapidamente diferentes relatórios 
relacionados com despesas e receitas, os quais 
trazem um conjunto de variáveis específicas. 
Outra característica do Finbra é o fato de, a cada 
ano, realizarem-se modificações na sua interface 
de usabilidade. O intuito é a melhoria do sistema, 

contudo essas modificações se tornam um fator 
complicador na manipulação das bases, devido 
à mudança nos nomes dos links que selecionam 
os relatórios, bem como sua localização na tela, 
exigindo atenção, pois, a mudança nos cami-
nhos a cada ano, implica distintas formas para 
acessar uma mesma variável de um determinado 
relatório.

No Siops, o trabalho foi facilitado pelo fato 
de o sistema ter um tabulador on-line intuitivo 
e de fácil acesso. Todas as variáveis podem ser 
tabuladas para toda a série histórica e impor-
tadas em planilhas eletrônicas.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 341-353, ABR-JUN, 2019

Feliciano M, Medeiros KR, Damázio SL, Alencar FL, Bezerra AFB346

Outra diferença em relação aos SI é a uti-
lização de diferentes códigos para identificar 
cada município nas bases: o Finbra desmembra 
o código da Unidade Federativa e o código 
municipal em duas colunas; o Siops apresenta 
um código de seis dígitos para cada municí-
pio. No caso do IBGE, base padrão-ouro, cada 
município é identificado com um código cor-
respondente, composto de sete dígitos. Apesar 
dessas formas de codificação apresentarem 
correspondência entre si, essas diferenças 
dificultam o linkage entre as bases dos siste-
mas, sendo necessário padronizar os códigos 
previamente, para composição do banco de 
dados e posterior análise.

A utilização de códigos de municípios no 
processo de linkage excluiu problemas como 
o descrito por Medeiros12 que, em um mesmo 
ano, identificou municípios na base do Finbra e 
do IBGE com o mesmo código, mas com nomes 
distintos. Segundo a autora, essas diferenças 
nominais podem ser atribuídas a mudanças de 
nome do município nos anos analisados, sem 
que essas alterações tenham sido introduzidas 
simultaneamente no Finbra e no IBGE.

Conforme a figura 2A, observa-se que o 
Finbra apresentou cobertura de 99,16%, cor-
respondendo a 4.516 municípios com dados 
disponíveis no sistema; já o Siops teve 100% de 
cobertura. De acordo com o escore de Romero 

e Cunha14, a cobertura dos dois SI é classificada 
como excelente, pois, as perdas de municípios 
representaram menos de 5%.

No período estudado, os SI tinham regras e 
critérios diferentes para declaração dos dados 
pelos municípios. Para alimentação do Finbra, 
os municípios preenchem formulários com 
os dados de caráter declaratório extraídos de 
seus balanços e os encaminham para Caixa 
Econômica Federal (CEF) que, após consoli-
dação, os envia para a STN. A não apresentação 
dos relatórios ao Finbra implica descumpri-
mento legal, podendo resultar em penalidades 
ou sanções, conforme dispositivos definidos 
na LRF15. No caso do Siops, no período do 
estudo, a não alimentação da base de dados 
não implicava sanções, embora seja um SI que 
gera dados para compor os relatórios de gestão 
dos municípios, fundamental para mudanças 
na habilitação nas modalidades de financia-
mento. Dessa forma, esperava-se que o Finbra 
apresentasse maior cobertura em relação ao 
Siops, pelo seu caráter de obrigatoriedade. 

Analisando caso a caso cada variável se-
lecionada, a tabela 1 demonstra que todas as 
variáveis de ambos os sistemas apresentaram 
uma cobertura excelente, com menos de 1% de 
perdas. No entanto, vale destacar que as vari-
áveis do Finbra tiveram desempenho inferior 
em comparação com as variáveis do Siops. 

Tabela 1. Descrição da cobertura das variáveis selecionadas do Finbra e Siops entre os anos de 2004 a 2012, para os 
municípios do Brasil. Brasil, 2018

Indicador
Nº de municípios 
com informação

Nº de perdas
% de municípios 
com informação

Finbra Receita Orçamentária 5.563 0 100,00

Pessoal/Receita Corrente Líquida 5.560 3 99,95

Despesa Saúde 5.561 2 99,96

Despesa Atenção Básica 5.518 45 99,19

Siops Participação da receita de impostos na 
receita total do município

5.563 0 100,00

Participação das transferências intergover-
namentais na receita total do município

5.563 0 100,00

Participação da despesa com pessoal na 
despesa total com saúde

5.563 0 100,00

Fonte: Elaboração própria.
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Entre as variáveis do Finbra, a de pior 
resultado foi a variável Despesa Atenção 
Básica, com cobertura de 99,19%, corres-
pondente a 45 municípios sem informação, 
reduzindo o número de municípios ana-
lisados neste estudo. Esse achado chama 
atenção, pois, no período de 2004 a 2012, o 
recurso para a atenção básica era repassado 
aos municípios fundo a fundo, em bloco 
específico, ou seja, garantia-se a vincula-
ção do recurso e, portanto, esperava-se que 
esse dado estivesse facilmente disponível 
no Finbra. 

Completitude

A tabela 2 apresenta a incompletitude de cada 
variável selecionada nas bases, descrevendo o 
número de omissões de dados ano a ano. No 
Finbra, a variável que mostrou melhor desem-
penho foi a Receita Orçamentária, seguida pelas 
variáveis Pessoal/Receita Corrente Líquida, 
Despesa Saúde e Despesa Atenção Básica. A com-
pletitude do Finbra variou de muito boa a regular. 
Ainda de acordo com a tabela 2, observa-se que 
os três indicadores do Siops obtiveram compor-
tamento semelhante nos anos da série, com um 
percentual de perdas sempre inferior a 5%, o que 
caracteriza excelente completitude.

Tabela 2. Descrição das incompletitudes de cada variável selecionada do Finbra e Siops, entre os anos de 2004 a 2012, para os municípios do Brasil. Brasil, 2018

Variável Sistema
2004 2005 2006* 2007*

n % n % n % n %

Receita Orçamentária Finbra 235 4,23 317 5,70 26 0,47 10 0,18

Pessoal/Receita Corrente Líquida Finbra 319 5,74 319 5,74 24 0,43 38 0,68

Despesa Saúde Finbra 490 8,97 341 6,24 58 1,06 58 1,06

Despesa Atenção Básica Finbra 1.025 18,58 924 16,75 524 9,50 524 9,50

Participação da receita de impostos na receita 
total do município

Siops 154 2,77 16 0,29 17 0,31 26 0,47

Participação das transferências intergovernamen-
tais na receita total do município

Siops 154 2,77 15 0,27 17 0,31 26 0,47

Participação da despesa com pessoal na despesa 
total com Saúde

Siops 155 2,79 15 0,27 17 0,31 26 0,47

Fonte: Elaboração própria.

Variável Sistema
2008 2009 2010 2011 2012

n % n % n % n % n %

Receita Orçamentária Finbra 80 1,44 42 0,76 67 1,20 178 3,20 387 6,96

Pessoal/Receita Corrente Líquida Finbra 82 1,47 49 0,88 72 1,29 183 3,29 395 7,10

Despesa Saúde Finbra 98 1,79 68 1,25 105 1,92 218 3,99 432 7,91

Despesa Atenção Básica Finbra 501 9,08 460 8,34 470 8,52 496 8,99 729 13,21

Participação da receita de impostos na receita 
total do município

Siops 55 0,99 15 0,27 21 0,38 40 0,72 121 2,18

Participação das transferências intergovernamen-
tais na receita total do município

Siops 52 0,93 15 0,27 20 0,36 38 0,68 118 2,12

Participação da despesa com pessoal na despesa 
total com Saúde

Siops 52 0,93 15 0,27 20 0,36 38 0,68 118 2,12
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De forma mais detalhada, a figura 2B evidencia 
o comportamento das variáveis do Finbra no 
período estudado, em que se observa que o com-
portamento das variáveis é bastante similar. As 
variáveis Receita Orçamentária, Pessoal/Receita 
Corrente Líquida e Despesa Saúde apresentaram 
escore excelente entre os anos 2006 e 2011. Já 
a Despesa Atenção Básica, variável de pior de-
sempenho na série, apresentou completitude 

regular com perdas entre 10% e 20% para os 
quatro primeiros e para o último ano estudado. 
Os anos de 2004, 2005 e 2012 foram os de maior 
ocorrência de ausência de dado.

Conforme a figura 2C, observa-se que as 
variáveis do Siops tiveram os maiores níveis 
de omissão de dado nos anos de 2004, 2008 
e 2012, coincidindo, em grande parte, com o 
comportamento das variáveis do Finbra.

Figura 2A. Frequência de obtenção de registro de dados dos municípios do Brasil nas bases IBGE, Finbra e Siops, entre 2004 a 
2012. Brasil, 2018

5.563; 
100,00%

5.563; 
100,00% 5.516; 

99,16%

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

Municípios
IBGE

(padrão ouro)

Municípios
SIOPS 

Municípios
FINBRA 

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2B. Percentual de perdas das variáveis selecionadas do Finbra, entre os anos de 2004 a 2012, para os municípios do Brasil. 
Brasil, 2018

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 2C. Percentual de perdas das variáveis selecionadas do Siops, entre os anos de 2004 a 2012, para os municípios do Brasil. 
Brasil, 2018

Fonte: Elaboração própria.
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Não há dúvidas de que o Finbra e o Siops 
introduziram avanços no processo de padro-
nização, coleta, tratamento e disseminação 
de dados de orçamento e financiamento em 
saúde3. No entanto, a interface de cada sistema 
difere completamente, refletindo-se na inexis-
tência de interoperabilidade entre eles. Esse 
achado implica menor celeridade para compa-
tibilizar os dados, ou seja, há maior dispêndio 
de tempo para compatibilizar/parear os dados. 
Longe de ser um problema exclusivo dos SI 
orçamentários, as questões que envolvem a 
falta de integração entre sistemas foram ob-
servadas em outros estudos16-18.

As especificidades dos diferentes relatórios 
gerados pelo Finbra e as mudanças anuais 
em sua interface demandam certo conheci-
mento contábil do usuário, aspecto destacado 
em Medeiros et al.13, que mencionam haver 
proporcionalidade do nível de conhecimento 
contábil do usuário com as potencialidades 
de exploração do Finbra. Sobre esse aspecto, 
Schettini19 aponta que o manuseio do Finbra 
pressupõe que o investigador tenha capacidade 
de contornar problemas derivados, de um lado, 
do crescente detalhamento das informações 
contábeis em seus diversos relatórios e, de 

outro, das mudanças conceituais da contabi-
lidade pública. 

Quanto às modificações anuais na interface 
de usabilidade do Finbra, um estudo13 alerta 
que a manipulação dos dados, especialmente, 
quando envolve a utilização de mais de um 
ano, é uma tarefa bastante complexa devido 
às suas diferenças. Contudo, essas mudanças 
não inviabilizaram o processo de coleta dos 
dados desse sistema.

Esperava-se que o Finbra fosse melhor ava-
liado em relação ao Siops, devido ao caráter de 
obrigatoriedade daquele sistema. No entanto, o 
Finbra possui método de crítica bem mais cri-
terioso, pois, quando as informações chegam 
ao Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos 
Entes da Federação (SISTN), os técnicos da 
CEF fazem a checagem do que foi publicado no 
balanço municipal. Adicionalmente, quando os 
dados são enviados da CEF para a STN, há nova 
conferência entre a informação de transferên-
cia do Fundo de Participação Municipal (FPM) 
declarada pelo município e o que, de fato, foi 
repassada20. Submetidos a essas críticas, os 
municípios em que se verificam incoerências 
nos registros têm seus relatórios suprimidos do 
Finbra, resultando no impedimento de acesso 
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aos dados de receitas e despesas, pois, nesses 
casos, os dados municipais ficam bloqueados, o 
que justifica a menor cobertura e completitude 
desse sistema21.

A Despesa Atenção Básica teve pior de-
sempenho no Finbra, tanto na dimensão de 
cobertura quanto de completitude. Apesar de 
o recurso para a atenção básica ser, durante 
os anos estudados, repassados aos municípios 
em bloco específico e fundo a fundo, é impor-
tante entender que, conforme a classificação 
funcional da despesa, a despesa com atenção 
básica é uma subfunção da função despesa 
com saúde22. Ou seja, o dado da atenção 
básica está contido na despesa com saúde, o 
que exige certa desagregação da informação 
sobre as despesas executadas nos municípios. 
Nesse sentido, é relevante a disponibilidade 
de pessoal qualificado nos municípios para 
o desenvolvimento de ferramentas de moni-
toramento e prestação de contas da despesa 
com esse nível de desagregação. 

Há de se destacar que, dos 45 municípios 
sem dado para Despesa Atenção Básica, no 
Finbra, 37 são de pequeno porte, com menos 
de 20 mil habitantes. Pesquisas apontam 
que o porte populacional tem relação com a 
qualificação dos recursos humanos da gestão 
municipal. A Pesquisa Perfil dos Municípios 
do Brasil23 demonstra que, em municípios de 
menor porte, é maior o número de prefeitos 
com ensino fundamental incompleto. Esse 
mesmo achado é evidenciado por Bernd et 
al.24, que ao analisar a qualificação dos servido-
res dos municípios do Paraná, demonstraram 
prevalecer servidores com nível de instrução 
fundamental nos municípios de pequeno porte.

Rezende et al.25 afirmam que as adminis-
trações de pequeno porte não acompanham 
diretamente seus indicadores econômicos e 
financeiros, conforme exigido por dispositivos 
legais como a LRF, a Emenda Constitucional nº 
29/2000 e a LC nº 141/2012. Muitos municípios 
contratam organizações privadas para prestar 
serviços especializados de finanças públicas às 
prefeituras; e os gestores municipais apenas 
acompanham a situação da administração por 

meio de relatórios emitidos por essas empre-
sas que, de fato, fazem o monitoramento das 
finanças públicas municipais e a contabilidade 
pública. Essa prática é justificada, segundo os 
próprios agentes públicos, pela complexidade 
das normas e pela ausência de servidores mu-
nicipais qualificados para tais tarefas26. Nos 
relatórios concluídos da Controladoria Geral 
da União consta que, dos 200 municípios fis-
calizados, apenas 7 não apresentaram indícios 
de qualquer problema administrativo27.

Os dois SI foram bem avaliados na dimen-
são de completitude, variando de excelente 
(<5% de perdas) a regular (entre 10% a 20% 
de perdas). Não existem outras pesquisas 
que avaliem esses SI nessa dimensão. Vários 
estudos têm sido produzidos, verificando a 
completitude de SI de base epidemiológi-
ca, como o Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinan)6,8,14,27-32. Sabe-se o quão vasto é o 
arsenal de variáveis disponíveis em cada um 
desses sistemas, bem como as possibilidades 
de abordagem com relação ao método, loca-
lidades e períodos. Tendo em vista a abor-
dagem da dimensão de completitude, uma 
aproximação a esses estudos permite-nos 
afirmar que, mesmo de conteúdo distinto ao 
epidemiológico, o Finbra e o Siops são muito 
bem avaliados com relação a essas dimensões, 
se comparados a outros SI.

Chama atenção o fato de tanto as variáveis 
do Finbra quanto as do Siops apresentarem 
os maiores níveis de omissão de dados nos 
anos de 2004, 2008 e 2012, sendo esses anos 
eleitorais. Em estudo empírico realizado no 
estado da Bahia33, evidenciou-se que o ano 
eleitoral e a alternância de poder foram fatores 
que contribuíram para aumentar a probabi-
lidade de rejeição de contas dos municípios 
pelo TCE-BA. Esse achado é sustentado pela 
Teoria dos Ciclos Políticos, a qual assume que 
os anos de eleições determinam aspectos do 
comportamento dos agentes públicos no que 
se refere à prestação de contas33,34. 
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Conclusões

Os dados da pesquisa demonstram que tanto o 
Finbra como o Siops apresentaram, entre 2004 
e 2012, uma excelente cobertura e completi-
tude, variando de excelente a regular, tendo o 
Siops apresentado melhor desempenho para 
as duas dimensões avaliadas, o que pode estar 
relacionado com duas questões. A primeira se 
refere ao fato de o sistema de crítica do Siops, 
à época, ser menos rígido que o do Finbra, em 
que os dados passam por diferentes etapas de 
conferência, antes de serem disponibilizados 
para acesso público. A outra questão diz respei-
to à utilização do Siops como referência para o 
acompanhamento, a fiscalização e o controle 
da aplicação dos recursos vinculados em ações 
e serviços públicos de saúde, em determinação 
às imposições da Emenda Constitucional nº 
29/2000, o que leva os municípios a priorizar 
e valorizar o preenchimento do Siops.

A variável de pior desempenho foi a Despesa 
Atenção Básica, tanto para a dimensão de 
cobertura como para a dimensão de com-
pletitude. Para a maioria dos anos da série, a 
completitude dessa variável foi regular, o que 
pode estar relacionado com a disponibilidade 
de pessoal qualificado nos municípios para o 
desenvolvimento de ferramentas de monito-
ramento e prestação de contas da despesa com 
esse nível de desagregação, principalmente, 
nos municípios de pequeno porte.

Outro achado relevante foi o fato de os anos 
de menor cobertura, para os dois SI, terem sido 
2004, 2008 e 2012, anos de eleições municipais, 
o que pode ser explicado pela influência dos 
anos eleitorais na divulgação dos dados orça-
mentários, sendo a Teoria dos Ciclos Políticos 
o suporte para essa assertiva.

Os achados demonstram a qualidade dos 
dados divulgados nesses SI, o que deve esti-
mular o desenvolvimento de competências 
nos gestores para a utilização desses dados na 
tomada de decisão no que se refere à capaci-
dade de arrecadação, financiamento e gestão 
fiscal dos municípios. Para a área acadêmica, 
esses achados devem estimular a produção de 
estudos de base nacional a partir dos dados 
disponíveis nesses SI.

Acompanhar as transferências e o com-
portamento das instâncias subnacionais em 
relação aos gastos públicos é essencial para a 
análise do processo de descentralização das 
políticas do SUS, bem como de outras políticas, 
além de ser um dos pilares da administração 
pública. Nesse sentido, a disponibilidade de 
informações de qualidade para livre acesso 
aos cidadãos se alinha à transparência na 
administração pública, um dos pressupostos 
para a gestão democrática, viabilizando os 
processos decisórios e garantindo o exercício 
dos direitos dos cidadãos. 
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RESUMO Os serviços de urgência e emergência hospitalares e não hospitalares são habitu-
almente utilizados como portas de entrada dos sistemas de saúde. A hipótese do excesso de 
demanda por esses serviços é insuficiente para explicar os desfechos clínicos desfavoráveis 
que resultam do fenômeno da superlotação, relacionado a aspectos organizativos desses pró-
prios serviços. Diante desse cenário, a reorganização das entradas dos serviços de urgência e 
emergência tornou-se primordial. O artigo apresenta e analisa a implantação do Sistema de 
Classificação de Risco de Manchester em uma rede municipal de urgência e emergência da 
região metropolitana de São Paulo, a maior do hemisfério Sul, e permite compreender como 
o aprimoramento do uso da classificação de risco, prevista em diversas políticas do Sistema 
Único de Saúde, pode se constituir em potente tecnologia aplicada à gestão do cuidado e dos 
serviços de urgência e emergência.

PALAVRAS-CHAVE Serviços de saúde. Serviços médicos de emergência. Triagem. Gestão de 
recursos.

ABSTRACT Hospital and non-hospital urgent and emergency healthcare services are commonly 
used as entrance doors of healthcare systems. The hypothesis of the excess demand for these ser-
vices is insufficient to explain the unfavorable clinical outcomes that result from the overcrowding 
phenomenon, related to organizational aspects of these services themselves. Considering this 
scenario, the reorganization of the inputs of the urgency and emergency health services has become 
paramount. This paper presents and analyses the Manchester Triage System implementation in 
a municipal urgency and emergency network in the metropolitan region of São Paulo, the largest 
one in the South hemisphere, and allows to understand how the improvement of the use of the 
risk classification, foreseen in several policies of the Unified Health System, can be a powerful 
technology applied to care management and urgency and emergency health services.

KEYWORDS Health services. Emergency medical services. Triage. Resources management.
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Introdução

Os Serviços de Emergência Hospitalares (SEH) 
são utilizados pelos usuários como uma das 
principais portas de entrada no sistema público 
ou privado de saúde. Mundialmente, o número 
de pacientes que demandam os SEH, com uma 
grande variedade de condições clínicas, vem 
aumentando1,2. Essa situação pode levar ao fe-
nômeno da superlotação dos SEH, que, associado 
muitas vezes a precários processos de organi-
zação desses serviços, resultam em desfechos 
clínicos indesejáveis3,2. Um cenário que afeta 
diretamente não só o usuário, mas, também, e em 
larga escala, os serviços e os sistemas de saúde. 

O atendimento de pacientes em SEH su-
perlotados pode gerar iniquidade para aqueles 
usuários com maior risco clínico4, além de in-
terferir diretamente na ocorrência de eventos 
adversos e na deterioração das condições de 
trabalho. Proporciona, ainda, em última instân-
cia, um desempenho questionável do sistema 
de saúde como um todo. 

Entre os motivos da procura da popula-
ção pelos SEH, a facilidade de acesso é um 
dos fatores mais relevantes5, em particular, 
a perspectiva de garantia de consulta médica 
não agendada e a realização rápida de exames 
diagnósticos, estimulando a decisão do usuário 
de traçar seu próprio itinerário de cuidado, 
privilegiando a porta de acesso dos SEH. 
Essa decisão ganha ainda mais relevância 
no contexto da necessidade de consumo de 
tecnologias duras e leve-duras6, predominan-
tes nos Serviços de Urgência e Emergência 
(SUE), pois elas proporcionam uma sensação 
de segurança. Tais tecnologias são identifi-
cadas pelos usuários como mais produtoras 
de cuidado, pois estão associadas ao modelo 
biomédico hegemônico centrado no médico 
e no hospital, indubitavelmente potentes em 
várias situações, mas não suficientes por si só.

Esse valor de uso dos SEH distorce a finali-
dade desses serviços, sobrecarregando-os com 
o desenvolvimento de ações assistenciais que 
poderiam ser realizadas na atenção básica ou 
em unidades de urgência de menor densidade 

tecnológica, que, no sistema de saúde brasi-
leiro, compõem também a Rede de Atenção 
às Urgências e Emergências (RUE), ou, ainda, 
em outros pontos de atenção do sistema de 
saúde7,8. Essa sobrecarga interfere na quali-
dade do cuidado em Urgência e Emergência 
(UE) prestado pelos SEH aos pacientes9. 

Há outros elementos que corroboram a 
sobrecarga nos SEH, entre eles, destacam-se: 
dimensão dos acidentes de transporte e da vio-
lência urbana, que assolam grandes metrópoles 
e municípios de todos os portes nos países 
emergentes10,11; elevação da carga de doenças 
crônicas não transmissíveis, geradoras de um 
importante número de visitas aos SEH, por seus 
eventos agudos de instabilidade clínica, dada a 
baixa efetividade de seu seguimento; além dos 
desafios inerentes aos cuidados nos eventos 
agudos relacionados aos transtornos mentais.

Diante desse cenário, a reorganização das 
entradas dos SEH tornou-se primordial. Para 
tanto, em situações nas quais a demanda excede 
a capacidade de atendimento do serviço, têm 
sido implantados dispositivos de atendimento 
por prioridade clínica, para organização do 
fluxo de entrada dos pacientes. Tais práticas ou 
tecnologias organizadoras de fluxo prestam-
-se a identificar rapidamente os usuários que 
apresentam risco de morte, perdas orgânicas 
ou funcionais e, dessa forma, a garantir acesso 
em tempo oportuno aos recursos em saúde 
necessários para a redução dos possíveis danos.

A classificação de risco surgiu, portanto, 
como uma estratégia clínica e organizacional 
para atenuar riscos e danos oriundos das assi-
metrias geradas pelo acesso aos cuidados em 
UE, tradicionalmente orientado por ordem de 
chegada nos SEH, bem como para minimizar 
os riscos e danos causados pelas consequên-
cias da superlotação destes. O processo de 
classificação ocorre por meio da identificação 
e consequente priorização dos indivíduos que 
necessitam de cuidados imediatos/breves e, 
posteriormente, dos casos com gravidades clí-
nicas menores. Os pacientes são classificados 
de acordo com a gravidade clínica, o nível de 
sofrimento e de risco para a sua própria saúde. 
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Classificação de risco ou triagem é definida 
como um processo dinâmico de identificação e 
distribuição de usuários que permite que eles 
sejam direcionados para o serviço, ou ambiente 
de cuidado, mais adequado para tratamento em 
tempo oportuno12,13. Assim, uma classificação 
de risco estruturada é apontada como uma 
ferramenta de atenção à saúde efetiva, pois 
permite que os indivíduos com processos de 
adoecimento mais graves possam ser os pri-
meiros a receber cuidados em UE14. 

Desta forma, essa estratégia se converte 
em um dispositivo clínico e organizacional 
valioso para o auxílio à gestão da assistência 
no serviço de UE, aprimorando e qualificando 
o cuidado prestado ao organizar a demanda 
conforme os padrões de riscos expressos pela 
gravidade no momento da apresentação do 
paciente. O Sistema de Classificação de Risco 
de Manchester (SCRM), por sua abrangência e 
capacidade de triagem, tem sido um dos mais 
utilizados no Brasil e no exterior15. 

Há estudos atuais que demonstram que 
uma classificação de risco estruturada reduz 
o risco de agravamento dos quadros dos pa-
cientes antes do primeiro atendimento médico, 
aumenta a satisfação do usuário e dos pro-
fissionais de saúde, além de racionalizar o 
consumo de recursos16.

No Brasil, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o enfrentamento da superlotação 
dos SEH ganhou maior destaque a partir da 
Política de Qualificação da Atenção à Saúde 
(Qualisus), em 200417, concentrando seus 
esforços sobre os SEH das principais capi-
tais brasileiras. Em linhas gerais, o programa 
estabelecia pressupostos conceituais de gestão 
e assistência, oferecia apoio financeiro para 
investimentos em equipamentos e reforma dos 
prontos-socorros. O apoio financeiro era a con-
trapartida do Ministério da Saúde às mudanças 
nos processos de trabalho nos hospitais com 
serviços de urgência, cuja implantação seria 
de responsabilidade do gestor local.

O aprimoramento dessas ações ganhou 
impulso em 2010, quando se definiu uma po-
lítica nacional voltada para conformar Redes 

de Atenção à Saúde (RAS). Dessa produção, 
originaram-se os desenhos da RUE, política 
que complementou, por meio de ações pro-
postas – como o Programa SOS Emergências 
(2011) –, as estratégias de apoio aos hospitais 
para gestão da qualidade do atendimento aos 
usuários do SUS18-22. Nesse conjunto, foram 
definidos arranjos e processos compartilhados 
de cuidado, organizando-os nos componentes 
de atenção pré-hospitalar e hospitalar. No 
componente hospitalar, houve indução para 
uso e disseminação dos dispositivos e arranjos 
contidos na Política Nacional de Humanização 
(PNH), na qual o processo de acolhimento com 
classificação de risco configurou-se como uma 
das principais estratégias de qualificação dos 
processos de entrada dos SUE. 

Foi diante desse panorama que o município 
de São Bernardo Campo (SP) implementou 
um conjunto de ações que visaram à qualifi-
cação do cuidado ofertado à sua população. 
Entre elas, a organização da RUE, assumin-
do o SCRM como um arranjo tecnológico de 
cuidado à saúde nos SUE. 

O principal objetivo deste artigo é relatar 
e analisar a experiência de implantação desse 
dispositivo nos serviços de UE municipal, 
apontando os principais desafios enfrenta-
dos e aqueles que surgem a partir da utiliza-
ção desse arranjo tecnológico. Dessa forma, 
espera-se que o artigo possa trazer substrato 
para a elucidação de questões relacionadas à 
implantação de uma ferramenta de classifi-
cação de risco nos SUE, assim como debater 
sobre os avanços na reorganização do trabalho 
em saúde e na gestão do cuidado. Na sequência, 
busca-se discutir os desafios que a implantação 
da ferramenta implica, dando visibilidade a 
questões que envolvem as relações de trabalho 
e de poder entre as equipes de saúde. 

A classificação de risco em 
análise: SCRM

Os primórdios dos Sistemas de Classificação 
de Risco (SCR) ou triagem remontam ao século 
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XVIII, associados a operações militares, nas 
quais soldados eram priorizados para receber 
os primeiros atendimentos no próprio campo de 
batalha ou para serem removidos. No entanto, foi 
somente a partir da década de 1960 que outros 
sistemas de triagem ganharam relevância no 
contexto da atenção hospitalar. Tais sistemas 
dedicam-se a proporcionar uma estratégia de 
avaliação clínica preliminar que ordena o atendi-
mento aos pacientes em função da sua gravidade 
e/ou urgência antes mesmo de uma completa 
avaliação diagnóstica e terapêutica, ação essa 
efetiva em contextos nos quais a demanda por 
cuidados em UE excede a oferta23,24.

Sendo assim, SCR, como Manchester, prio-
rizam o acesso aos cuidados necessários em 
tempo oportuno para os mais necessitados, 
contrariando a lógica de atendimento sequen-
cial por ordem de chegada25, o que os torna 
disruptivos, em razão de proporcionarem o 
contato da forma mais precoce possível entre 
os que chegam aos SUE com suas necessidades 
e os profissionais de saúde, permitindo que a va-
riável tempo, muitas vezes crucial em situações 
de risco iminente, seja gerenciada, por meio 
de pronta identificação do problema e decisão 
quanto aos fluxos e processos necessários para 
o acesso oportuno aos cuidados adequados26.

SCR que apresentem um grande número de 
subclassificações ou que possuam uma baixa 
sensibilidade, ou seja, que classifiquem pa-
cientes urgentes como de baixa prioridade, 
não são seguros5. São considerados seguros 
e efetivos, de acordo com as evidências, os 
SCR que estejam estruturados, pelo menos, 
com os seguintes princípios: dispor de ao 
menos cinco níveis de classificação; ter alta 
sensibilidade para identificação dos riscos 
e, em alguns casos, superestimando-os; ser 
aplicado por profissional de nível superior 
(melhores experiências relatadas descrevem 
maior efetividade quando o SCR é aplicado por 
enfermeiros) e ter reclassificação contínua, em 
tempos definidos (reclassificação dinâmica), 

como dispositivo de segurança para identifica-
ção de qualquer evento de deterioração clínica, 
durante esperas eventuais entre processos e 
estações de cuidado16.

O Protocolo de Manchester foi implantado 
inicialmente no Manchester Royal Infirmary, 
na cidade de Manchester (1997), e, desde então, 
é adotado como protocolo padrão em vários 
hospitais do Reino Unido. É originalmente 
composto por 52 condições clínicas pré-defini-
das ligadas às suas respectivas orientações ou 
linhas de fluxo, a partir de cada um dos níveis 
de classificação de risco ou triagem obtidos. 
As classificações são divididas em cores or-
ganizadas por nível de gravidade e risco da 
apresentação clínica. Desde o ano de 2000, um 
número significativo de instituições de saúde 
de várias realidades geográficas e populacio-
nais vem implantando o SCRM. Alguns exem-
plos encontram-se em países como Áustria, 
Brasil, Alemanha, México, Noruega, Portugal, 
Espanha, entre outros27.

A rede de urgência 
e emergência de São 
Bernardo do Campo 

O município de São Bernardo do Campo (SBC), 
localizado na região metropolitana de São 
Paulo, mais precisamente, no ABC paulista, 
vem desenvolvendo, desde 2009, ações voltadas 
à melhoria contínua do cuidado à saúde de 
sua população, de 765.463 habitantes28, nos 
diversos pontos de atenção da RUE. Seguindo 
as diretrizes nacionais, a RUE de SBC está cons-
tituída por serviços diretamente relacionados 
aos atendimentos em urgências e emergências, 
assim como por demais serviços de retaguarda 
conforme seus diversos componentes. 

Considerando os serviços relacionados di-
retamente aos atendimentos em urgências e 
emergências, a RUE de SBC é composta:
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Quadro 1.  Rede de atenção às urgências de São Bernardo do Campo

Componente Serviço Descrição

Pré-hospitalar 
móvel

Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) 192

Doze unidades de suporte básico, duas unidades de suporte avançado 
e duas moto-ambulâncias.

Pré-hospitalar 
fixo

Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24h

Nove unidades distribuídas territorialmente no município (sete unida-
des tipo II e duas unidades tipo I) voltadas ao atendimento da baixa e 
média complexidades em urgência e emergência.

Sala de estabilização – aten-
ção básica

Ambiente provido de capacidades humanas e tecnológicas instalado 
em locais de difícil acesso e baixa densidade sanitária de serviços de 
saúde (região pós balsa – Riacho Grande), para prestar os primeiros 
cuidados e estabilização até que se viabilize acesso ao componente de 
atenção adequado em tempo oportuno.

Hospitalar Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC)

Serviço dedicado aos cuidados de média e alta complexidade às urgên-
cias clínicas e cirúrgicas.

Hospital Municipal Universi-
tário (HMU)

Serviço voltado às urgências ginecológicas e obstétricas.

Hospital Anchieta Serviço de referência e retaguarda ao pronto atendimento oncológico e 
às emergências cirúrgicas.

Hospital de Clínicas Muni-
cipal

Serviço de referência e retaguarda às urgências e emergências clíni-
cas e cirúrgicas, por meio das linhas de cuidado do infarto agudo do 
miocárdio, da traumato-ortopedia, do acidente vascular cerebral e da 
neurocirurgia.

Saúde Mental Centros de Atenção Psicos-
social (Caps)

Serviços dedicados ao manejo psiquiátrico, compartilhado clinicamente 
com as UPAs 24h e HPSC, dos transtornos e do sofrimento mental 
agudo nas vertentes adulto, infantil e uso abusivo de álcool e de outras 
drogas.

Fonte: Elaboração própria. 

A consolidação estrutural da rede 
pré-hospitalar fixa em SBC, iniciada em 2009, 
concretizou-se com a inauguração da nona 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h 
(maio/2013). Anteriormente, o cenário da ur-
gência pré-hospitalar no município era com-
posto por sete prontos-socorros periféricos, 
que realizavam o atendimento de urgência em 
condições precárias de estrutura e processos. 
O fluxo de atendimento estabelecido até então 
ainda era instruído por ordem de chegada. 
Soma-se a esse cenário o funcionamento 
desses serviços em espaços compartilhados 
com outros serviços da rede municipal, como 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e ambula-
tórios de especialidades, na mesma estrutura 
física, comprometendo ainda mais seus pro-
cessos e fluxos. As nove UPAs 24h estão distri-
buídas de forma a cobrir toda a sua extensão 
territorial e conectá-las territorialmente às 

UBS do mesmo território e a um Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps). 

Considerando as diretrizes da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, projetou-se 
para o município uma rede pré-hospitalar fixa 
composta por nove UPAs 24h, atuando de 
forma integrada aos demais pontos de atenção 
da RUE. No contexto do processo de reestru-
turação, iniciado em 2009, o acolhimento e a 
classificação de risco começaram a ser implan-
tados com base em protocolo desenvolvido 
pela Secretaria de Saúde.

Entretanto, com o amadurecimento do 
processo e sua compreensão, por parte das 
equipes assistenciais, da gestão e da população, 
o protocolo de classificação de risco vigente, 
baseado em apenas três níveis de prioridades 
e não sinérgico com a totalidade dos fluxos 
das unidades (UPA 24h), começou a demons-
trar limitações técnicas e processuais. Elas 
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decorriam do baixo nível de evidência de seus 
discriminadores e da inadequada definição 
de prioridades e tempos para atendimento, 
o que resultava em uma alocação errática de 
recursos para cada nível de prioridade, levando 
a resultados insatisfatórios.

O Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC) também se configura como porta de 
entrada da RUE de SBC. Trata-se de um im-
portante serviço de pronto atendimento, com 
cerca de 800 atendimentos/dia, além dos seus 
eixos críticos voltados para a assistência aos 
casos agudos/agudizados dedicados aos pro-
cessos de estabilização, observação e decisão 
clínica, cruciais para suportar uma cadeia de 
cuidados em UE efetiva. Esse hospital conta 
com 175 leitos de internação, incluindo-se 
os leitos de terapia intensiva, e também am-
bientes de transição, para observação e apoio 
à tomada de decisão clínica, denominados 
como sala verde e sala amarela, com diferentes 
recursos para o suporte à vida.

Os dez serviços que compõem a RUE de SBC 
(nove UPAs 24h e o HPSC) e que atuam como 
porta de entrada para a UE realizaram, em 
2015, uma média de 89 mil consultas médicas 
em UE por mês, representando 54% do total 
de consultas médicas realizadas na rede muni-
cipal de saúde. De alguma forma, esses dados 
corroboram os elementos apresentados na 
introdução deste artigo, ou seja, mesmo com 
um forte investimento na atenção básica do 
município – que, além de um aumento e de 
uma reestruturação física da rede, de 28 para 
36 UBS, experimentou mudanças no modelo 
de atenção à saúde e de qualificação de outros 
pontos da RAS –, os SUE ainda representam 
uma importante porta de acesso aos cuidados.

Em junho de 2014, a Secretaria de Saúde de 
SBC, considerando a representatividade da UE 
no sistema de saúde municipal, as fragilidades 
do processo de classificação de risco vigente 
e a não uniformidade de uso de uma ferra-
menta de classificação de risco entre os SUE, 
tomou a decisão de implantar o SCRM em suas 
UPAs 24h (SUE) e no HPSC (SEH). Esse foi 
um esforço de reorganização de processos e 

fluxos referentes à entrada dos usuários nos 
componentes pré-hospitalar e hospitalar.

A implantação do SCRM na 
RUE 

Para a implantação do SCRM nos pontos de 
atenção às UE em suas nove UPAs 24h e no 
HPSC, SBC contou com o apoio do Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco (GBCR), 
representante do Protocolo de Manchester no 
Brasil. A execução desse processo foi organi-
zada em sete etapas, distribuídas ao longo de 1 
ano e 5 meses, sendo a primeira delas realizada 
em julho de 2014, e a última em dezembro 
de 2015. 

A decisão de executar o projeto em etapas 
tomou como base a necessidade de promover 
adaptações físicas e estruturais nos serviços. A 
finalidade foi realizar tais adequações conside-
rando os futuros fluxos internos, a necessidade 
de ampliação de quadro de pessoal, além do 
zelo em conduzir um processo amplo envol-
vendo mais de 1.700 trabalhadores da rede 
de atenção às urgências municipal. Ou seja, o 
que poderia ser visto como a implantação de 
um ‘protocolo’ amplia seu escopo de ação ao 
propor, desde seu início e a partir dele, outras 
ações, desde reformas físicas até o envolvimen-
to e a participação dos trabalhadores. 

Foram adotadas estratégias com a finalidade 
de garantir a execução satisfatória das etapas 
e de todo o processo de implantação. Entre 
as principais ações, a sensibilização prévia 
junto à equipe assistencial e administrativa 
das unidades foi essencial para a compreensão 
da nova metodologia de classificação de risco 
e fluxos internos. O envolvimento de médicos 
em todas as etapas minimizou o tensionamento 
entre as equipes, uma vez que novos processos 
e fluxos internos envolvendo toda a equipe 
foram revisados e alterados. 

Considerando a inserção das UPAs 24h 
como parte de uma rede de atenção em cui-
dados à saúde, foram desencadeadas ações 
de sensibilização junto às equipes de saúde 
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dos demais serviços adscritos ao território. O 
impacto da implantação do SCRM para dentro 
das UPAs 24h foi discutido diretamente com 
integrantes das Equipes de Saúde da Família 
(EqSF) das UBS, assim como com os conse-
lheiros dos Conselhos Gestores de Saúde dos 
respectivos serviços. Novamente, aqui é pos-
sível identificar não só um compromisso ético 
político de democratização e de participação 
nos processos de construção do SUS, mas, 
também, uma concepção sobre o sistema de 
saúde e de rede de atenção. Em outras pala-
vras, o próprio caráter ‘conversacional’ ou 
dialógico da forma de implantação evidencia 
um entendimento da gestão não apenas de 
modo funcional/funcionalizante, mas que 
considera a singularidade e a complexida-
de das organizações de saúde. Ao final do 
projeto de implantação do SCRM, foram 
capacitados 222 profissionais (médicos e 
enfermeiros), sendo 188 (85%) certifica-
dos como profissionais habilitados para a 
metodologia. A validação da implantação 
(auditoria externa) foi realizada pelos au-
ditores do GBCR, totalizando 136 horas de 
acompanhamento in loco nos dez serviços. 

Houve ainda a formação de 34 profissio-
nais, médicos e enfermeiros, habilitados para 
exercer a atribuição de auditores internos da 
secretaria de saúde. Essa formação visa à 
garantia do monitoramento da aplicação do 
método do SCRM pelas equipes assistenciais.

O processo mensal de auditoria interna 
adotado, prática recomendada pelo GBCR, 
auxilia no amadurecimento da equipe, identi-
ficando oportunidades de melhoria para todo 
o processo de classificação de risco, uma vez 
que o feedback do processo é dado diretamente 
ao profissional classificador. Soma-se, ainda, a 
formação de oito instrutores do método SCRM, 
responsáveis pela educação continuada para 
Classificadores do SCRM, garantindo, assim, 
a formação constante dos novos profissionais. 
Os dois componentes de formação, auditores 
internos e instrutores, são estratégicos na 
garantia da sustentabilidade e do amadure-
cimento da ferramenta na RUE de SBC. 

Metodologia

Procedimentos metodológicos e 
analíticos 

Para a construção deste artigo, produzido sem 
financiamento específico, foram feitas duas 
aproximações analíticas complementares. A 
primeira, a produção de uma narrativa sobre 
a experiência da implantação dessa tecnologia 
de classificação de risco no município de SBC, 
escrita pelos próprios atores responsáveis pelo 
processo de implantação e, naquele momento, 
em situação de governo. Atores institucionais/
autores deste artigo reconstruindo o sentido 
da proposta, as estratégias de implantação e 
a avaliação que eles fazem dos avanços, limi-
tações e desafios ainda a serem enfrentados.

Neste sentido, esta primeira aproximação 
analítica reflete o processo de acumulação e 
observação crítica de sujeitos que assumem, 
a priori, o caráter engajado de seu tríplice 
‘estatuto’29: atores em situação de governo 
(ex-gestores do SUS em SBC), trabalhadores 
da área da saúde coletiva comprometidos com 
o SUS e pesquisadores engajados na produção 
de um saber militante30, qual seja: tomar a 
política de saúde, em particular, suas expe-
riências pessoais na administração pública 
como objeto de reflexão e produção de conhe-
cimento. Evidente que tal opção metodológica 
pode ser vantajosa, ao propiciar um olhar ‘por 
dentro’ da política, posta em análise pelos ges-
tores que a adequaram ao nível municipal e a 
implementaram. Por outro, tal grau de impli-
cação poderá funcionar como um elemento 
de ‘cegueira’ analítica dos reais resultados da 
sua implementação. Para tentar contornar tal 
risco é que se fez uma segunda aproximação 
metodológica, de caráter quantitativo, em par-
ticular, a construção de indicadores construí-
dos com dados secundários que pudessem dar 
pistas sobre os reais efeitos da política. 

O segundo componente analítico da im-
plantação do SCRM baseou-se na utilização 
de dados secundários dos serviços para a 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 354-367, ABR-JUN, 2019

Implantação do Sistema de Classificação de Risco Manchester em uma rede municipal de urgência 361

construção de indicadores que pudessem 
captar possíveis mudanças produzidas nos 
processos de trabalho nos SUE a partir da 
implantação do SCRM. Para tanto, serão 
descritos e mensurados os procedimentos 
de enfermagem do Sistema de Informação 
Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), relacionados 
ao acolhimento e à classificação de risco, como 
marcadores/sinalizadores do novo modelo 
de cuidado, tomando os anos de 2014 e 2016 
como base de comparação para os referidos 
procedimentos.

Os procedimentos de enfermagem analisa-
dos apontam para uma perspectiva incremen-
tal desejada de protagonismo do profissional 
enfermeiro, o que é mundialmente reconhe-
cido e decisivo para o alcance de objetivos 
centrais dos SCR, como o reconhecimento 
precoce dos riscos clínicos nas entradas dos SUE. 
O alcance deste objetivo é altamente dependente 
da atuação do profissional enfermeiro, cuja prio-
ridade e cujo foco são a rápida identificação do 
risco e a seleção do fluxo de cuidado necessário, 
em detrimento da cultura da execução de pro-
cedimentos, como aferição da pressão arterial 
ou da frequência de pulso periférico, ambas já 
proscritas em atividades de triagem de risco, de 
acordo com as melhores evidências12.

Resultados e discussão

As mudanças nos indicadores dos 
processos de trabalho nos dizem o 
quê? 

A implantação do SCRM trouxe resultados 
diretos e indiretos a toda a rede de urgên-
cia e emergência de SBC. De acordo com a 
análise quantitativa de procedimentos rea-
lizados (SIA-SUS), ao longo da implantação 
do SCRM no componente pré-hospitalar, 
nota-se uma influência direta desse dispo-
sitivo no processo de acolhimento e classi-
ficação de risco das UPAs 24h. 

A análise comparativa dos procedimentos 

‘consulta de profissionais de nível superior na 
atenção especializada (exceto médico)’ e ‘gli-
cemia capilar’ permite observar ampliação em 
285% e 54%, respectivamente, entre os anos 
de 2014 e 2016. Já com relação à ‘aferição de 
pressão arterial’, observa-se redução de 42% 
no mesmo período (tabela 1). Importante res-
saltar que o volume de atendimento das uni-
dades (‘atendimento de urgência em atenção 
especializada’) apresentou um aumento de 
apenas 7% entre os anos analisados (tabela 1). 
Esses resultados permitem inferir que o pro-
tocolo anterior de acolhimento e classificação 
de risco permitia um processo de coleta de 
sinas vitais que não agregava maior segurança 
para a classificação de risco e priorização 
clínica do paciente. 

Além da reorganização direta de fluxos 
assistenciais internos aos serviços do com-
ponente pré-hospitalar e hospitalar, o SCRM 
permitiu identificar com maior precisão os 
motivos de procura das unidades por parte dos 
usuários e suas respectivas gravidades clínicas. 
Essa identificação permitiu a implantação 
de protocolos assistenciais direcionados às 
necessidades dos usuários e integrados com 
o componente hospitalar da RUE. Entre eles, 
pode-se citar a implantação do protocolo 
voltado ao atendimento do usuário adulto 
com queixa de cefaleia.

Para os protocolos institucionais já implan-
tados, o SCRM auxiliou no aperfeiçoamento de 
seus fluxos internos, apoiando a gestão efetiva 
e padronizada do risco clínico do paciente 
entre as equipes das dez unidades de saúde 
que compõem as portas de entrada dos SUE 
do município. Nesse sentido, o alinhamento 
entre o protocolo institucional de dor torácica, 
juntamente ao SCRM, resultou no aumento de 
45% do quantitativo de eletrocardiogramas 
realizados nas unidades (tabela 1). 

Conforme observado na literatura26,31-35, o 
SCRM também tem auxiliado no gerenciamen-
to das demandas posteriores à classificação de 
risco, como recursos humanos e tecnológicos 
necessários ao atendimento dos pacientes, de 
acordo com os níveis de prioridade. Todos 
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esses aperfeiçoamentos permitem uma maior 
segurança na condução dos casos, além do 
exercício de um maior protagonismo por 
parte da equipe de saúde, em especial, da 
enfermagem, que adquire maior autonomia e 
capacidade no atendimento às UE. Esse é um 
ponto significativo nas mudanças culturais 
da estrutura organizacional induzidas pelo 
novo modelo de cuidado, que repercutiram 

também nas relações interprofissionais e nos 
arranjos de poder nos SUE, preponderante-
mente centrados no profissional médico, até 
então. Elementos centrais e que demandam 
indubitavelmente outros desenhos inves-
tigativos que aportem mais elementos na 
capacidade ou não do SCRM de conduzir as 
transformações nos processos de trabalho e 
nas relações de poder.

Tabela 1. Número de procedimentos realizados nas 9 UPAs 24h, 2014 - 2016 

PROCEDIMENTOS 2014 2016 2016/2014

0301060061 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATEN-
ÇÃO ESPECIALIZADA

736.972 791.909 7%

0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO 
MÉDICO)

209.229 806.425 285%

0301100039 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 320.783 184.541 -42%

0214010015 GLICEMIA CAPILAR 105.766 162.675 54%

0211020036 ELETROCARDIOGRAMA 21.007 30.467 45%

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA SUS)36.

Outro ganho do processo de implantação 
do SCRM nos SUE e no SEH envolve a gestão 
do cuidado em rede. A identificação e a seg-
mentação dos riscos clínicos dos pacientes 
que procuram os SUE auxiliaram indireta-
mente na gestão da clínica dos pacientes 
adscritos às UBS responsáveis pelo cuidado 
longitudinal dos usuários. A prioridade do 
SCRM, identificada no atendimento nos 
SUE, influencia diretamente as ações que 
as EqSF desencadeiam na gestão clínica do 
paciente, potencializando o acesso integral 
e equânime ao cuidado e às ações de pro-
moção e prevenção. As classificações de 
risco realizadas nos SUE com prioridades 
de maior risco clínico abrem a possibilidade 
das EqSF reprogramarem o cuidado ofertado 
ao usuário, concentrando maiores esforços 
na abordagem terapêutica. Por outro lado, 

as classificações de risco com prioridades 
de menor risco clínico auxiliam na identi-
ficação dos usuários hiperutilizadores, de 
alta frequência, dos SUE.

Importante destacar, ainda, as limitações 
que o processo de classificação de risco pode 
induzir às equipes de enfermeiros. Ao mesmo 
tempo que o protocolo amplia significativa-
mente a segurança clínica para ambos os 
lados da relação equipe de saúde-usuário, ele 
também é capaz de mecanizar essa mesma 
relação, reduzindo a potência da equipe frente 
às diversidades de demandas e necessidades 
nos SUE. Tal risco reforça a oportunidade do 
uso de estratégias complementares e simul-
tâneas, com vistas a proporcionar maiores 
e reais ganhos em autonomia e efetividade 
para a prática clínica dos enfermeiros, como 
a educação permanente.
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Considerações finais ou 
a necessidade de novos 
estudos 

É possível afirmar que a implantação do 
SCRM na rede de urgência e emergência de 
SBC foi capaz de produzir benefícios rela-
cionados diretamente à reorganização dos 
fluxos e dos processos de trabalho das portas 
de entrada dos SUE. 

A implantação atuou de forma indutora e 
colaborativa para outros movimentos e es-
tratégias de aprimoramento da produção e 
da gestão do cuidado, com vistas ao alcance 
de uma maior e mais sinérgica integração 
entre os componentes da RUE, e destes com 
a integralidade do sistema de saúde munici-
pal. Mas esse tema necessitaria de um maior 
aprofundamento investigativo que pudesse 
revelar como tal fato se deu.

O novo processo de acolhimento e classi-
ficação de risco também lançou aos gestores 
novos desafios na dimensão técnico-assis-
tencial da produção do cuidado integral e 
na dimensão da autonomia do trabalho das 
diferentes profissões das equipes de saúde dos 
SUE. Esse talvez seja um ponto importante a 
ser melhor estudado, diante das pistas apre-
sentadas neste artigo. 

Há limites objetivos e possivelmente 
comuns aos múltiplos contextos de implan-
tação do SCRM nos SUE do SUS, como a for-
mação tecnocrática do profissional enfermeiro, 
muito centrada nas atividades de reprodução e 
checagem de processos e menos afeita a iden-
tificar problemas prioritários com clareza, 
com vistas a produzir cognição com melhores 
soluções e desfechos clínicos, competência 
crucial para os cenários de gestão da clínica. 
A posição de poder e hierarquia do médico 
com relação à equipe representa um outro 
limite para a implantação do SCRM, pois tal 
arranjo poderá ser visto por esse profissional 
como uma quebra dessa posição, em particular, 
com relação à sua autonomia na condução do 
caso. Um processo de maior horizontalização 

das relações hierárquicas entre o médico e o 
enfermeiro, a partir da mudança do papel da 
enfermagem, poderá colocar novas questões 
para a própria prática médica. O possível es-
tabelecimento de maior cooperação na equipe 
é também razão para o desencadear mais fre-
quente e intenso de situações de conflito entre 
os núcleos profissionais?

Mas também há evidentes avanços a partir 
de iniciativas como a descrita, pois aprimo-
ramentos de estratégias e de tecnologias de 
gestão do cuidado demandam, de forma in-
substituível, testes de aplicação seguidos de 
acurada análise na curva do tempo. Quanto 
maior for a disposição para tais esforços de 
uso e análise, mais efetivas e autênticas serão 
as repercussões da decisão de implantar tec-
nologias como o SCRM no âmbito do SUS.

Os resultados aqui apresentados são um 
primeiro plano de aproximação das reper-
cussões que o SCRM é capaz de produzir nas 
dimensões da gestão do cuidado, em particular, 
na dimensão organizacional e profissional. É 
evidente que na dimensão organizacional sua 
implantação trouxe mudanças internas aos 
SUE, com as evidentes transformações dos 
fluxos de trabalho, da infraestrutura física – 
necessária para sua aplicação – e da formação 
de quadros para aplicação, acompanhamento 
e avaliação dos protocolos. 

O quanto o SCRM produz de mudanças para 
fora, para a construção de rede, é uma incóg-
nita a ser estudada. Num primeiro momento, 
essa tecnologia pode ser vista como uma forma 
de encarar o ‘inevitável’ – a superlotação dos 
SUE, dada pela facilidade de acessar um con-
junto de tecnologias, desde a consulta médica 
até a realização de exames – e, portanto, de 
organizar esse fluxo para dentro dos SUE. 

A concepção do SCRM não fala de constru-
ção de rede, ou o ‘fora’, contudo, a experiência 
de SBC guarda uma particularidade, pois a 
implantação do SCRM foi mais um compo-
nente de uma política de saúde municipal que 
buscou implementar o SUS com capacidade 
real de atender, com integralidade e equidade, 
às necessidades de saúde das pessoas. Seria 
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possível, metodologicamente, ver o quanto 
ele, isoladamente, contribuiu para essa inte-
gralidade e equidade do cuidado?

Na dimensão profissional, novos estudos, 
de caráter qualitativo e micropolítico, são 
necessários; investigações que nos permitam 
compreender as transformações concretas 
que essa tecnologia é capaz de produzir nos 
processos de subjetivação dos profissionais de 
saúde. Investigações que possam responder 
à seguinte questão: a implantação do SCRM, 
como uma nova organização do processo de 
trabalho, altera as relações de poder tão mar-
cadas na produção do cuidado, estabelecendo 
novas formas de trabalho em equipe? 

O trabalho apresentado provoca, ainda, a 
pensar outras questões: o protagonismo da en-
fermagem no cuidado é capaz de alterar a relação 
desse profissional com os médicos? Que mudan-
ças provoca na relação com outros membros da 
equipe? Como essa mudança tem sido operada 
e percebida pelos médicos? Que resistências são 
identificadas? O SCRM incide sobre a autonomia 
médica? São perguntas em aberto.

Mas elas não param por aí, pois é preciso, 
também, entender como e se tal tecnologia 
de cuidado impacta na produção do cuidado 

para o usuário. Que estratégias os usuários 
têm realizado para o acesso que tanto almejam 
para produzir seu cuidado, a partir dessa nova 
tecnologia, que pode ser vista como a criação 
de uma nova barreira? Eles incorporam o 
SCRM no cômputo do seu agir para produzir 
o cuidado que buscam? 
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RESUMO Este estudo avaliou a implantação da reconciliação de medicamentos em um hospital mul-
tibloco, filantrópico e de ensino com a utilização de um sistema eletrônico para realizar o registro da 
atividade com atuação multiprofissional. Foram capacitados 438 profissionais da enfermagem sobre a 
reconciliação de medicamentos. De outubro de 2017 a março de 2018, foram registradas pelo enfermeiro, 
no prontuário eletrônico, a informação sobre uso prévio de medicamentos para 1.379 pacientes. Foram 
reconciliados pelo farmacêutico apenas 347 destes registros, sendo que 106 precisaram de intervenção 
com médico prescritor. O número de pacientes que tiveram o medicamento informado como de uso 
prévio prescrito sem nenhuma alteração foi de 180, os que tiveram o medicamento prescrito com 
alguma alteração foram 47, e os que não possuíam os medicamentos informados prescritos foram 106. A 
utilização de sistemas informatizados pode ser útil para as equipes executarem a reconciliação medica-
mentosa, mas depende da correta utilização do sistema e treinamento das equipes. O acompanhamento 
diário do farmacêutico clínico aumenta a segurança do paciente quanto ao uso de medicamentos 
dentro dos hospitais, entretanto, para executar a atividade, é necessário realizar algumas medidas de 
melhoria para obter o cumprimento da reconciliação de medicamentos dos pacientes na sua totalidade.

PALAVRAS-CHAVE Reconciliação de medicamentos. Segurança do paciente. Erros de medicação.

ABSTRACT This study evaluated the implementation of medication reconciliation in a philanthropic, 
teaching, and multi-block hospital with the use of an electronic system to record the multidisciplinary 
activity. A total of 438 nursing professionals were trained on medication reconciliation. From October 
2017 to March 2018, the information about previous use of drugs for 1,379 patients was registered by 
the nurse in the electronic system. Only 347 of those records were reconciled by the pharmacist, and 
106 needed intervention of the prescribing doctor. The number of patients who had the medication 
prescribed without any change was 180, 47 had the medication prescribed with some change, and 
106 did not have the prescribed the medications of previous use. The use of computerized systems can 
be useful for the teams to perform medication reconciliation, but it depends on the correct use of the 
system and training of the teams. The daily follow-up of the clinical pharmacist increases patient safety 
regarding the use of drugs within the hospitals, but to perform the activity some improvement mea-
sures are necessary to obtain compliance with the patients’ medication reconciliation in their entirety.

KEYWORDS Medication reconciliation. Patient safety. Medication errors.
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Introdução

Os eventos adversos no processo de assistência 
à saúde são frequentes em todos os países do 
mundo, influenciando diretamente na segu-
rança do paciente. Esta, por sua vez, já está 
sendo considerada como um problema de 
saúde pública, como a obesidade, os acidentes 
com veículos motores e o câncer de mama1.

Os erros de medicação foram identificados 
como o tipo de erro mais comum que afetam a 
segurança dos pacientes e como a causa mais 
comum possível de ser evitada2-4.

Erros de medicação contribuem para o 
aumento da morbidade hospitalar, podendo 
ou não ser originados no serviço de farmá-
cia hospitalar. Todavia, esta deve participar 
em todas as etapas e processos envolvendo 
medicamentos no hospital, sendo, por isso, 
corresponsável quando da ocorrência de 
desfechos mórbidos que incluam, entre seus 
determinantes, medicamentos e terapêutica 
medicamentosa5.

A farmacoterapia tem um caráter multipro-
fissional intrínseco, uma vez que envolve dife-
rentes profissionais direta ou indiretamente no 
cuidado ao paciente. Dessa maneira, todos devem 
observar e minimizar as possíveis falhas no pro-
cesso, visando garantir a segurança do paciente 
e a manutenção das boas práticas assistenciais6.

Os hospitais atendem a muitos pacientes 
que utilizam previamente medicamentos no 
seu domicílio e que devem ser reavaliados 
em cada atendimento realizado. O correto 
manejo da farmacoterapia, dessa forma, torna a 
reconciliação medicamentosa uma ferramenta 
fundamental para a segurança dos pacientes. 

A reconciliação de medicamentos é uma 
atividade que busca reduzir discrepâncias da 
prescrição, como duplicidades ou omissões de 
medicamentos, e tem como objetivo a preven-
ção de erros de medicação7. É descrita como 
um processo para obtenção de uma lista com-
pleta, precisa e atualizada dos medicamentos 
que cada paciente utiliza em casa (incluindo 
nome, dosagem, frequência e via de adminis-
tração), a ser comparada com as prescrições 

médicas feitas na admissão, transferência, 
consultas ambulatoriais com outros médicos 
e alta hospitalar8,9.

As organizações internacionais e nacionais 
de acreditação consideram a reconciliação 
medicamentosa como uma prioridade, pois 
essa atividade é uma ferramenta-chave na 
prevenção de eventos adversos4,8.

A Sociedade Espanhola de Farmácia 
Hospitalar tem como meta implantar, até 2020, 
em todos os hospitais do País, a normatização do 
processo de reconciliação tanto no ingresso como 
na alta hospitalar10. No Brasil, a realidade das ins-
tituições é diferente, sendo que mais estudos são 
necessários sobre a implantação da reconciliação 
de medicamentos, bem como comprovação dos 
resultados dessa intervenção quando realizada 
nos diversos serviços de saúde8,9,11.

O paciente está vulnerável e propenso a 
erros durante a permanência no ambiente 
hospitalar. Muitas vezes, essa vulnerabilidade 
é atribuída à comunicação ineficiente entre as 
diferentes equipes assistenciais e à perda de 
informações importantes durante seu trajeto 
dentro do hospital9. Informações incompletas 
ou a falta destas pode prejudicar a terapia me-
dicamentosa durante a internação hospitalar, 
resultando em eventos adversos9.

De acordo com a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 585, de 29 de agosto de 
2013, elaborar uma lista atualizada dos medi-
camentos utilizados pelos pacientes durante 
os processos de admissão, transferência e 
alta faz parte das atribuições clínicas do pro-
fissional farmacêutico12. A Joint Comission 
International orienta que, para a acreditação 
hospitalar, deve estar disponível para a far-
mácia, no prontuário dos pacientes, uma lista 
dos medicamentos que estes faziam uso antes 
da internação. Segundo a mesma instituição, 
essa lista deve ser comparada com a prescri-
ção posterior à internação, de acordo com o 
processo estabelecido por cada instituição8.

Na prática, não é só o farmacêutico o respon-
sável por essa atividade. A comunicação entre 
a equipe multiprofissional é fundamental para 
que a reconciliação de medicamentos ocorra, 
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pois, além dos farmacêuticos, médicos e toda 
a equipe de enfermagem atuam diretamente 
na terapia medicamentosa como responsáveis 
pela prescrição, dispensação, administração de 
medicamentos, monitoramento e educação dos 
pacientes durante a internação hospitalar9.

A equipe multidisciplinar deve trabalhar 
para obter uma única lista de medicamentos 
a ser adequadamente registrada e obtida por 
meio de entrevista com o paciente no momento 
da admissão hospitalar, transferências ou alta. 
Dessa forma, eliminam-se as dúvidas geradas 
por listas obtidas pelos vários profissionais da 
equipe em diferentes momentos. Entrevistas 
realizadas por mais de um profissional e sem 
a devida comunicação e registro podem gerar 
insegurança e incômodo ao paciente, pela ne-
cessidade de repetir informações já forneci-
das, podendo resultar em divergência entre as 
informações obtidas pelas diferentes fontes11.

Destarte, o objetivo deste estudo foi avaliar 
a implantação da reconciliação de medicamen-
tos em um hospital multibloco, filantrópico 
e de ensino com a utilização de um sistema 
eletrônico para realizar o registro da atividade 
com atuação multiprofissional.

Metodologia

Estudo retrospectivo quantitativo dos registros 
no histórico de saúde do prontuário eletrônico 
dos pacientes referentes ao uso prévio de me-
dicamentos e o número de reconciliações de 
medicamentos realizadas pelos farmacêuticos 
e registradas nos prontuários no período de 
1º de outubro de 2017 a 31 de março de 2018.

O local de estudo foi um hospital multibloco 
de ensino de caráter filantrópico localizado em 
Porto Alegre (RS) que possui sete hospitais, 
totalizando mais de mil leitos. Trata-se de 
um complexo hospitalar que atende às áreas 
de clínica médica, cirurgia geral, cardiologia, 
neurocirurgia, pneumologia, oncologia, pe-
diatria e transplantes.

O Serviço de Farmácia do complexo hospi-
talar desenvolveu um plano de ação no ano de 

2017 para a implementação da reconciliação de 
medicamentos nos sete hospitais. Para iniciar 
esse plano, foi definido como prioridade reali-
zar a reconciliação de medicamentos durante 
a internação de novos pacientes, tendo em 
consideração o tamanho (número de leitos e 
de pacientes) e a complexidade da instituição.

Os hospitais do complexo trabalham com 
um sistema de gestão informatizado que inclui 
a prescrição eletrônica. A estratégia escolhida 
foi utilizar o sistema de gestão do hospital 
para registrar a lista de medicamentos de uso 
prévio à internação dos pacientes.

A enfermagem ficou responsável por re-
gistrar no sistema, durante a entrevista de 
enfermagem, os medicamentos que o paciente 
relata utilizar antes da internação. À equipe 
de farmacêuticos, coube comparar os medi-
camentos informados pelos pacientes com 
aqueles prescritos após a internação hospi-
talar, intervindo sempre que necessário com 
o prescritor responsável.

A enfermagem foi envolvida nessa atividade 
pelo fato de os enfermeiros serem em maior 
número (535 profissionais no ano de 2017), en-
quanto a equipe de farmacêuticos, no mesmo 
ano, era composta por 24 profissionais, sendo 
que metade atuava nos setores de produção e 
metade na assistência. 

Outro aspecto considerado para o envolvi-
mento dos enfermeiros é que estes profissionais 
já realizam uma entrevista com o paciente, re-
gistrando no histórico da enfermagem. Dessa 
forma, buscou-se também evitar que o paciente 
respondesse a questões sobre o mesmo assunto 
para diferentes profissionais da equipe.

Foram avaliadas, juntamente com o setor 
de Tecnologia de Informação (TI) do hospi-
tal, quais as funcionalidades do sistema de 
informação. Entre outras, havia um módulo 
específico para informações referentes à re-
conciliação de medicamentos que não estava 
sendo utilizado. Esse módulo possui interfa-
ce com o registro denominado Histórico de 
Saúde no qual é possível incluir a lista dos 
medicamentos que o paciente informa utilizar 
previamente à internação. 
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Nos meses de setembro e outubro de 2017, 
foram realizados treinamentos com as equipes 
de enfermagem contemplando enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. Foi abordado o 
conceito de reconciliação de medicamentos, 
o módulo do sistema de informação a ser pre-
enchido e quais informações deveriam ser 
inseridas, a importância do registro correto 

e completo e as responsabilidades dos outros 
membros da equipe multidisciplinar. Ao todo, 
438 profissionais foram capacitados. 

As atividades desenvolvidas para a imple-
mentação da reconciliação de medicamentos 
nesse hospital seguiram o cronograma apre-
sentado no quadro 1: 

Quadro 1. Cronograma de atividades desenvolvidas para a implementação da atividade

Atividade Período de Execução
Mês/Ano

1. Definição das ações necessárias para a execução do plano 04/2017

2. Avaliação do sistema de gestão informatizado e parametrizações necessárias juntamente 
com a TI

05/2017 – 07/2017

3. Discussão do plano com aprovação da responsável técnica de enfermagem para que o 
registro das informações fosse realizado pelos enfermeiros

08/2017

4. Treinamento dos enfermeiros para registro das informações no histórico de saúde 09/2017

5. Treinamento de todos os farmacêuticos da equipe 09/2017

6. Início da atividade no Hospital 10/2017

Fonte: Elaboração própria. 

Após o treinamento, sempre que os enfer-
meiros realizavam os registros dos medica-
mentos utilizados pelos pacientes antes da 
internação no sistema de informação (módulo 
histórico de saúde), essas informações ficavam 
visíveis aos farmacêuticos na mesma aba do 
sistema utilizada pelo profissional para reali-
zar a avaliação da prescrição médica.

Os farmacêuticos ficaram responsáveis por 
conferir se todos os medicamentos registrados 
constavam na prescrição do paciente e se as 
doses, o intervalo de administração e a via 
estavam em conformidade com o que foi regis-
trado no histórico de saúde pelos enfermeiros.

Sempre que fosse encontrada alguma dis-
crepância entre as informações, o farmacêu-
tico deveria verificar com a equipe médica 
e esclarecer se a discrepância foi intencio-
nal ou não. Uma discrepância intencional 
ocorre quando um medicamento é prescrito 

de forma diferente daquela que o paciente 
vinha utilizando, mas o prescritor o faz in-
tencionalmente, por uma razão específica e 
de forma deliberada. Já as discrepâncias não 
intencionais ocorrem quando a prescrição 
de um medicamento é alterada no momento 
da admissão, porém o prescritor o faz sem 
intenção, por exemplo, por descuido ou des-
conhecimento no momento da prescrição4.

Quando constatada a existência de discre-
pâncias não intencionais, foi definido que 
o farmacêutico iria contatar o prescritor 
pessoalmente, por telefone ou utilizando a 
ferramenta de alerta disponível no prontu-
ário eletrônico da instituição.

São discrepâncias intencionais quando a 
alteração é justificada pela situação clínica; 
decisão médica de não prescrever um me-
dicamento ou alterar dose, frequência ou 
via de acordo com protocolos; substituição 
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terapêutica de acordo com a padronização de 
medicamentos do hospital. São discrepâncias 
não intencionais quando ocorre omissão de 
medicamento necessário; adição de medica-
mento não justificado pela situação clínica 
do paciente; substituição sem justificativa 
clínica ou razão de disponibilidade do produto; 

diferença na dose, via de administração, fre-
quência, horário ou método de administração; 
duplicação e interação medicamentosa9.

As etapas definidas para a implementação 
da reconciliação medicamentosa estão des-
critas na figura 1:

Figura 1.  Etapas definidas para a implementação da reconciliação medicamentosa no hospital

Paciente é
internado na
instituição

Et
ap

as
 d

efi
ni

da
s 

pa
ra

 a
Re

co
nc

ili
aç

ão
 M

ed
ic

am
en

to
sa Etapa 2: Avaliação

da Prescrição pelo
Farmacêutico

Etapa 1: Registro
das Informações
no Histórico de

Saúde

Etapa 3: Avaliação
Discrepâncias e
contato com o 

Prescritor

Etapa 4: Todas as
informações são
registradas no 

sistema

Havendo discrepâncias 
o prescritor é 
notificado pelo
Farmacêutico 
a fim ajustar a

prescrição liberada

Farmacêutico tem acesso
à lista de medicamentos

informada pela
Enfermagem e avalia se
estão contemplados ou

foram alterados na
prescrição avaliada

Entrevista realizada
pele Enfermeiro

com obtenção da
Lista Completa de 
Medicamentos de

uso prévio do
paciente

Fonte: Elaboração própria. 

As seguintes variáveis foram analisadas:

• O número de registros realizados pelos 
enfermeiros no histórico de saúde;

• O número de reconciliações registradas 
pelo farmacêutico durante avaliação da 
prescrição;

• O número de medicamentos que foram 
mantidos na prescrição hospitalar sem 
alteração;

• O número de medicamentos que foram 
prescritos, mas com alguma alteração, como: 
dose, frequência de administração, via etc.;

• O número de medicamentos que não foram 
prescritos durante a internação, sendo que, 
para esse número, é necessário que o farma-
cêutico avalie com o prescritor se foi inten-
cional ou não intencional.

Este estudo segue a legislação vigente, con-
forme os termos da Resolução nº 466/2012, 
do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Adulto da Irmandade da Santa Casa de 
Misericordia de Porto Alegre (ISCMPA) sob 
o número 83258218.5.0000.5335.

Resultados

Foram registradas informações pela equipe 
de enfermagem em 1.379 históricos de saúde 
(prontuário dos pacientes) no sistema de infor-
mação, possibilitando realizar a reconciliação 
de medicamentos desses pacientes.

No histórico de saúde, é registrado se o pa-
ciente confirma, nega ou desconhece a utiliza-
ção de medicamentos anteriores ao período de 
internação. Em 11 registros (0,8%), os pacientes 
negaram o uso prévio de medicamentos. Nos 
1.386 restantes (99,2%), foi informado que os 
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pacientes faziam uso prévio de medicamentos, 
indicando a necessidade de realizar a recon-
ciliação de medicamentos. 

Nos 11 registros (0,8%) em que os pacientes 
negaram o uso prévio de medicamentos, foi 
verificado que existe a necessidade de finaliza-
ção, pela farmácia, no sistema de informação, 
de modo a serem considerados como reconci-
liados, uma vez que não houve necessidade de 
intervenção do profissional, apenas finalização 
do registro no sistema eletrônico. 

Dos 1.368 históricos de saúde (99,2%) (pron-
tuário dos pacientes) com informações indican-
do a necessidade de realizar a reconciliação de 
medicamentos, apenas 347 (25%) foram efeti-
vamente concluídos e reconciliados pelo grupo 
de farmacêuticos no sistema de informação. 

O gráfico 1 apresenta o número de re-
gistros no histórico de saúde e as reconci-
liações de medicamentos realizadas pelos 
farmacêuticos no sistema de informação no 
período do estudo. 

Gráfico 1. Número de registros efetivados no histórico de saúde e número de reconciliação medicamentosa realizados 
pelos farmacêuticos no período de outubro/2017 a março/2018
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Fonte: Sistema de gestão informatizado.

Para finalizar a reconciliação no sistema 
de informação, após conferir a prescrição 
da internação do paciente, prescrição válida 
dentro do período de 24 horas definido pelo 
hospital, o farmacêutico precisa informar se o 
medicamento foi prescrito sem alteração (sem 
discrepância), se foi prescrito com alguma 
alteração desejada pelo prescritor (com dis-
crepância intencional), se foi prescrito com 
alguma alteração desnecessária (com discre-
pância não intencional) ou se o médico deixou 
de prescrever o medicamento informado no 
histórico de saúde de forma intencional ou 

não intencional. 
Analisando, à luz das opções dadas pelo 

sistema de informação, tem-se que a equipe 
de farmacêuticos avaliou as discrepâncias em 
333 registros (24,14%). Os 14 registros restantes 
foram finalizados sem a escolha de uma das 
três opções disponíveis, não caracterizando a 
conclusão da reconciliação de medicamentos.

No gráfico 2, é possível verificar que o far-
macêutico precisou intervir com o prescritor 
em 106 dos registros (31%) realizados para 
verificar se a discrepância era intencional ou 
não intencional.
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As opções existentes no sistema – me-
dicamento prescrito, mas com alteração, e 
medicamento não prescrito – não possibilita 
avaliar se as discrepâncias foram intencionais 
ou não intencionais. Como já mencionado, 
essa informação é obtida após a intervenção 
do farmacêutico com o prescritor e pode ser 
registrada no campo destinado às observa-
ções no sistema de informação. Entretanto, 
constatou-se que não existe um padrão de 
registro que possibilitasse essa avaliação.

Discussões

Dos 1.379 registros lançados no histórico de 
saúde dos pacientes, apenas 333 (24,14%) 
foram efetivamente concluídos e reconciliados 
pelo grupo de farmacêuticos no sistema. Esse 
percentual demonstra a necessidade de adotar 
algumas medidas para ampliar esse percentual, 
como, por exemplo, realizar treinamentos com 
o grupo e incluir a reconciliação de medica-
mentos entre as prioridades da equipe de far-
macêuticos. Há que se considerar, também, o 
quadro de recursos humanos envolvidos nessa 
atividade, pois a recomendação da Sociedade 

Brasileira de Farmácia Hospitalar é de 1 farma-
cêutico para cada 50 leitos. Como a instituição 
em análise apresenta em torno de mil leitos, 
o recomendado seria, pelo menos, 20 profis-
sionais; contudo, o número de farmacêuticos 
atuando na assistência é de 12, totalizando 1 
farmacêutico para cada 83 leitos13.

A efetivação da reconciliação de medica-
mentos permanece um desafio na instituição. É 
fundamental a manutenção dos registros pelos 
profissionais de enfermagem assim como a 
reorganização dos profissionais farmacêuticos 
para que possam direcionar suas ações para 
esse processo realizando a reconciliação para 
todos os pacientes.

O estudo de Santana et al.14 realizou uma 
avaliação da Assistência Farmacêutica (AF) 
em dez hospitais públicos. Em todos os 
hospitais avaliados, os autores observaram 
o menor índice de conformidade no que se 
refere às atividades de cuidado farmacêutico 
aos pacientes, encontrando, de forma geral, 
melhores percentuais nos indicadores relacio-
nados com as etapas logísticas em detrimento 
das etapas técnico-assistenciais. Fato é que 
a profissão farmacêutica vem passando por 
muitas mudanças ao longo dos anos, evoluindo 

Gráfico 2. Avaliação dos registros reconciliados pelos farmacêuticos em relação às discrepâncias no período de 
outubro/2017 a março/2018

Fonte: Sistema de gestão informatizado.
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para uma prática voltada à atenção à saúde 
do paciente15. Dessa forma, uma participação 
mais proativa do profissional farmacêutico é 
fundamental para a sua inserção na equipe 
multidisciplinar, como o profissional de re-
ferência do medicamento15.

A intervenção farmacêutica ocorreu com 
prescritor em 106 (31%) dos registros reali-
zados para verificar se o médico deixou de 
prescrever o medicamento informado no his-
tórico de saúde de forma intencional ou não 
intencional. Foi observado nessa etapa que o 
processo de registro no sistema de informação 
precisa ser revisto e padronizado para que 
o farmacêutico possa registrar adequada-
mente as discrepâncias e os motivos delas 
(intencionais ou não intencionais), pois essas 
informações são relevantes para a atividade 
de reconciliação e devem ser avaliadas por 
meio de indicadores.

Outro tópico que precisa ser ajustado no 
sistema de informação e no indicador da 
atividade é a forma de registrar a reconci-
liação de medicamentos de pacientes que 
negam a utilização prévia de medicamentos. 
Na avaliação dos resultados, foi observado 
que o farmacêutico não conclui o registro 
no sistema de informação, contabilizando 
como pendente essa ação no momento da 
avaliação do indicador. 

No estudo de Al-Hashar, embora os farma-
cêuticos tenham relatado saber a importância 
do serviço de reconciliação de medicamentos, 
47% relataram entre as dificuldades para a 
implementação do serviço a falta de tempo, 
de recursos e falha na comunicação com os 
demais profissionais da equipe de saúde16.

Considerações finais

O Serviço de Farmácia do complexo hospitalar 
alvo deste trabalho deve propiciar as condi-
ções necessárias para que os farmacêuticos 
realizem a reconciliação de medicamentos. 
Entre elas, figura a adequação do sistema de 
informação de modo a obter mais dados para 

conhecer e intervir na natureza das discre-
pâncias conhecidas quando da avaliação das 
prescrições. É sabido que melhorias na quali-
dade e segurança dos cuidados em saúde não 
podem prescindir da atenção às discrepâncias 
medicamentosas. Nesse sentido, o processo 
de reconciliação contribui para minimizar 
o risco de erros, pois inclui dupla checagem 
dos medicamentos utilizados, entrevista com 
paciente, com a família ou com seus cuidado-
res, comparação das prescrições médicas e a 
discussão de casos com a equipe9.

A reconciliação de medicamentos é uma 
atividade capaz de evitar e corrigir aproxima-
damente 75% das inconsistências clinicamente 
relevantes antes de atingirem o paciente13. Da 
mesma forma, sabe-se que o acompanhamen-
to diário do farmacêutico clínico aumenta a 
segurança do paciente quanto ao uso de me-
dicamentos dentro das instituições hospitala-
res. Nesse sentido, os resultados alcançados 
por esta pesquisa mostram a necessidade da 
inserção do farmacêutico na equipe multi-
disciplinar, atuando de forma mais efetiva, 
contribuindo para as diversas discussões re-
lacionadas com os medicamentos.

O Serviço de Farmácia da instituição deve 
estabelecer novas ações e realizar esforços 
para garantir que os farmacêuticos realizem 
a reconciliação medicamentosa, bem como 
obter mais dados para mensurar e medir as dis-
crepâncias observadas por meio dos registros 
conferidos durante a avaliação das prescrições, 
pois melhorar a qualidade e segurança dos 
cuidados em saúde inclui atenção às discre-
pâncias medicamentosas. 
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RESUMO Pesquisa com metodologia qualitativa que, a partir de entrevistas semiestruturadas, 
estudou o caso de um hospital universitário que passou a ser gerido por uma empresa estatal 
de direito privado a partir de 2014. Assim, foi possível analisar a percepção de trabalhadores de 
diversos setores desse serviço de saúde sobre a organização e participação no processo de traba-
lho de Hospital Universitário Federal (HUF) sob esse novo modelo de gestão, que se apresenta 
no discurso governamental como solução dos problemas de gestão dos hospitais universitários 
brasileiros. Os discursos dos trabalhadores, entretanto, trazem como problemas crônicos: falta 
de insumos, falta de flexibilidade sobre a jornada de trabalho, existência de muitos fluxos de 
trabalho, existência de vários níveis hierárquicos, dificuldades na interação entre trabalhadores 
de vínculos diferentes, inexistência de uma política de participação dos trabalhadores nos 
processos decisórios do hospital. Dessa forma, apenas a mudança do modelo de gestão não foi 
suficiente, na visão dos trabalhadores, de resolver muitos dos problemas existentes no hospital. 
Identificaram-se diversos elementos do paradigma empresarial-gerencialista, que está sendo 
colocado em prática em praticamente todos os HUF do Brasil, em que, mais do que resolver 
antigos problemas, acaba produzindo novos.

PALAVRAS-CHAVE Administração hospitalar. Hospitais universitários. Gestão em saúde. 

ABSTRACT Research with a qualitative methodology which, based on semi-structured interviews, 
studied a university hospital as a case of a service that changed their model of management to a 
state-owned private law firm since 2014. The perception of workers was recorded and analyzed, 
focusing on the organization of and participation in the work process, in a Federal University 
Hospital (HUF) under that new model of management. The speeches brought: lack of materials, 
necessary to daily work, as a chronic problem; increased control over staff and lack of flexibility 
on work shifts; existence of many work flows; complexity of the organization chart; several hier-
archical levels; difficulties in the interaction between workers with different forms of contracts; 
non-existence of a policy of participation of workers in the decision-making processes. Thus, only
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Introdução

A implantação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), após um processo de lutas e construção 
histórica, é uma conquista indiscutível. Em 
1988, a Constituição Federal consagrou, em 
seu art. 196, o direito à saúde como obrigação 
do Estado e direito de todos. Assim, o SUS é 
disposto no art. 198; e suas atribuições, defi-
nidas no art. 200 da Constituição1. Na Lei nº 
8.080, de 1990, o SUS é definido, como: 

O conjunto de ações e serviços públicos de 
saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das funda-
ções mantidas pelo Poder Público2(1). 

Quando os serviços de atenção à saúde 
forem insuficientes em determinada loca-
lidade, o SUS poderá recorrer de maneira 
complementar à iniciativa privada3. Porém, 
mesmo com o direito à saúde adquirido na 
Carta Magna, o processo de sua consolidação 
ainda enfrenta vários obstáculos: além da insu-
ficiência de orçamento público no SUS, verifi-
cam-se problemas na gestão, principalmente 
em hospitais e serviços de atenção básica. A 
falta de profissionalização, a descontinuidade 
administrativa, o clientelismo e a interferência 
político-partidária comprometem a reputa-
ção do SUS4. Além disso, ao final dos seus 30 
anos, o SUS ainda continua com os diversos 
problemas citados anteriormente, mas em um 
cenário no qual as políticas públicas são alvos 
de cortes e congelamentos em sua expansão5,6.

Outro fator que influencia nas formas de 
organização do SUS ao longo de sua cons-
tituição é o avanço do projeto neoliberal no 
Brasil, a partir dos anos 1990, evidenciado, 
principalmente, pelo plano de reforma do 
Estado de 1995 no governo FHC (Fernando 
Henrique Cardoso). O plano gerou, estrate-
gicamente, um processo de acuamento dos 
serviços ofertados pelo Estado, que diminuiu 
sua responsabilização e financiamento na área 
social, retirando-se taticamente do trato das 
mazelas sociais, transferindo esse problema 
para o terceiro setor e fazendo o repasse de 
recursos públicos para o âmbito privado7-9.

Esses fatores agregados geram grande 
dificuldade para definir uma forma adequa-
da de organização do sistema se saúde. Em 
alguns modelos de organização, encontra-
dos no âmbito da administração direta, que é 
um modelo de gestão centralizada com ação 
direta do Estado, as atividades devem ser de-
senvolvidas diretamente pela administração 
pública, não podendo ser delegadas a outras 
entidades da administração indireta. Estas 
últimas são compostas principalmente por 
alguns modelos, como as empresas públicas, 
autarquias, fundações de direito público e fun-
dações estatais de direito privado. Além desses 
modelos, há, também, o chamado terceiro 
setor sob regulação estatal, constituídos pelas 
Organizações Sociais (OS) e Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)10.

Com o argumento de tornar a gestão mais 
ágil e eficiente, uma nova modalidade de gestão 
empresarial do SUS foi criada pela Lei nº 
12.550/2011, denominada Empresa Brasileira 

the change of the management model was not enough, in the view of the workers, to solve many of 
the Hospital’s problems. Several elements of the business-managerial paradigm have been identi-
fied, which is being put into practice in practically all HUF in Brazil and, rather than solving old 
problems, ends up creating new ones. 

KEYWORDS Hospital administration. Hospitals university. Health management.
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de Serviços Hospitalares (EBSERH), preten-
dendo atuar de forma específica em serviços de 
saúde e educação. A EBSERH atua na adminis-
tração de 40 Hospitais Universitários Federais 
(HUF) em âmbito nacional, sendo um modelo 
de gestão amplamente difundido e apontado 
pelos governantes que defenderam sua criação 
como a única solução para os problemas desses 
hospitais, a saber: falta de recursos humanos, 
estrutura deficiente, insuficiência de insumos, 
lentidão nos processos, entre outros, que de-
sencadearam a denominada crise dos HUF11,12.

No Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), após um proces-
so de conflitos e resistência da comunidade 
acadêmica, a EBSERH e a UFPR celebraram 
contrato de gestão em agosto de 2014.

A EBSERH é uma estrutura nova, com 
menos de 10 anos, que foi tida em nível na-
cional como a ‘promessa salvadora’, com 
um modelo jurídico de empresa posto em 
prática em praticamente todos os HUF do 
Brasil, uma vez que o formato gerencial de 
administração direta era e ainda é visto como 
a causa das dificuldades de gestão dos HUF. 
Portanto, esse modelo de empresa pautado 

pela busca de resultados, alcance de metas 
quantitativas, controle hierarquizado, com 
pouca participação dos funcionários no pro-
cesso decisório das atividades de trabalho 
foi transportado em larga escala para área 
da saúde; e em hospitais escolas, que além 
de ofertarem complexos serviços de saúde, 
também formam pessoas, os denominados 
profissionais de saúde.

Diante do caráter inovador da EBSERH como 
modalidade de gestão, realizou-se a presente 
investigação com o objetivo de compreender 
a percepção de trabalhadores do Hospital de 
Clínicas da UFPR sobre o processo de trabalho 
após adesão a esse modelo de gestão.

Metodologia

Esta é uma pesquisa qualitativa, que se apro-
funda no universo dos significados e das per-
cepções dos participantes13,14. Ela ocorre no 
maior hospital público do Paraná, que possui 
hoje mais de 3 mil trabalhadores de diferentes 
vínculos jurídicos e com ações e porte expli-
citados na tabela 1 abaixo15.

Tabela 1. Composição do número de trabalhadores, cirurgias, internamentos e leitos do Hospital de Clínicas no período 
de 2010 a 2018

Dimensão para análise Antes da EBSERH Depois da EBSERH

Ano 2010 2011 2014** 2016 2018

Número de trabalhadores Fundação 1.025 997 916 836 952

MEC 1.990 1.965 1.940 1.804 1.722

EBSERH - - - 562 1.251*

Total 3.015 2.962 2.856 3.202 3.925

Produção Cirurgias 918 (mês) 714 (mês) 529 (mês) 1.080 (mês)

Internamentos 1.516 (mês) 1.305 (mês) 1.081 (mês) 1.630 (mês)

 Leitos ativos    377 430 436

Fonte: Elaboração própria.

*590 funcionários iniciaram em janeiro de 2018. Edital de concurso público realizado em 2015 previa a contratação de 1.775 novos 
funcionários.

**Em outubro de 2014, foi assinado contrato com a EBSERH.
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Nesta pesquisa, foram realizadas nove en-
trevistas semiestruturadas com trabalhado-
res – seis empregados públicos da EBSERH 
com vínculo da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e três estatutários do Regime 
Jurídico Único (RJU) – de diferentes setores 
do Hospital de Clínicas da UFPR. A realização 
dos convites e a definição dos participantes da 
pesquisa foram feitas de forma intencional, 
escolhendo um profissional de diferente cate-
goria (medicina, enfermagem, serviço social, 
farmacêutico) de cada uma das unidades 
estudadas, sendo abrangidas duas unidades 
de enfermaria (oncologia e neurologia), duas 
Unidades De Terapia Intensiva – UTI (UTI pe-
diátrica, UTI adulto), duas unidades de apoio 
(farmácia e banco de sangue), uma unidade de 
pronto atendimento (adulto) e uma unidade 
ambulatorial (hematologia). Assim, tentou-
-se buscar uma maior pluralidade de vozes e 
setores. O recrutamento ocorreu via indicação 
de bola de neve dos próprios participantes, o 
que facilitou a inserção de novos participantes 
conforme os contatos foram sendo realizados; 
desta forma, conseguiu-se a participação de 
diferentes tipos de setores com diversos pro-
cessos de trabalho dentro de uma mesma ins-
tituição16. O local de realização das entrevistas 
ficou aberto e à escolha dos participantes da 
pesquisa, visando facilitar a adesão. 

Para manter sigilo, os trabalhadores foram 
identificados com letras seguidas de números, 
não correspondendo à sequência de entrevis-
tas. Os participantes deveriam ter, ao menos, 
um ano de trabalho no Hospital. O roteiro de 
entrevista contou com questões relacionadas 
com a organização do processo de trabalho (dia 
a dia), interação (com os trabalhadores que 
possuem outro tipo de vínculo), valorização 
dos trabalhadores e participação no processo 
de organização do trabalho. As entrevistas 
foram gravadas e transcritas. 

Os textos foram transformados em narra-
tivas, conforme os preceitos da hermenêutica 
gadameriana17, que busca o significado a partir 
dos fenômenos emanados dos discursos; e, a 
partir daí, extraíram-se os núcleos argumentais 
que foram agrupados em categorias constru-
ídas conforme interpretação dos discursos. 
Para seguir a dinâmica hermenêutica, foi feito 
um processo de leituras inicial superficial e 
detalhado das transcrições, com uma postura 
interpretativa que se sustenta na busca de 
compreensão do texto17; após, iniciou-se o 
processo de transformar os textos em narra-
tivas, em que se manteve o sentido das falas 
originalmente criadas pelos participantes. 
Buscou-se, também, sintetizar os textos, en-
fatizando ideias repetidas. Exemplos foram 
apresentados de forma resumida, e os vícios 
de linguagem foram transformados em escrita, 
para tornar o texto mais corrido e compre-
ensível, sem perder a essência das falas dos 
participantes. Segue-se assim o preceito her-
menêutico de buscar o significado a partir dos 
fenômenos emanados dos discursos, extrain-
do-se os núcleos argumentais. Na sequência, 
os núcleos argumentais foram agrupados em 
categorias, que gerou uma grade de análise 
(quadro 1) que possibilitou a organização e 
interpretação dos discursos.

Por fim, os trabalhadores foram identifi-
cados com letras seguidas de números, com 
intuito de manter o anonimato, sendo os par-
ticipantes com vínculo CLT representados 
pela letra E seguida de números de 1 a 6, e 
trabalhadores estatutários RJU com a letra 
R seguida de números de 1 a 3.

Durante a coleta de dados, foram respeita-
dos os aspectos éticos, conforme Resolução 
nº 466/2012, que trata da pesquisa com seres 
humanos. A pesquisa foi aprovada por Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas 
da UFPR, parecer 2.223.897.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 378-389, ABR-JUN, 2019

Daneliu JL, Santos DVD, Stefanello S, Oliveira VG, Albuquerque GSC382

Quadro 1. Grade de análise

Categorias Entrevista E3 - EBSERH Núcleo 
argumentativoTrecho

Cotidiano de 
Trabalho

"Em relação à flexibilidade de horário, não tem nenhuma, flexibilidade de horário é 
sempre uma briga nossa com a chefia, porque o horário é bem engessado e bem fixo, e 
às vezes sem muito nexo pra você entender como é feito, mas é bem engessado. Flexibili-
dade não há. Essa relação, a rigidez de horário de trabalho é algo bem chato. Pra você ter 
uma ideia, você pode ter situações, por exemplo, a minha carga horária é 24h semanais, 
se eu fizer 25 horas eu fico devendo horas porque não fiz exatamente no horário prees-
tabelecido pela minha chefia. Então, quer dizer, é algo às vezes difícil de entender e que 
desestimula."

Flexibilidade no 
trabalho

"Insumos... Ainda tem uma falta crônica, de, por exemplo, na minha área falta vez por 
outra algum medicamento, a ressonância do hospital ficou fechada muito tempo, às 
vezes falta contraste, mas faltas pontuais, mas existem. Eu gostaria de ter uma estrutura 
melhor, por exemplo: exame de imagem demora muito tempo para sair laudo, patologia 
também."

Falta de insumos 
básicos

"Em relação a fluxo organizacional, o hospital é cheio de fluxos, mas em algumas áreas 
funcionam outras áreas mais ou menos, mas existe, é bem dividido e você  consegue 
trabalhar e conhecer os fluxos sim."

Fluxos organiza-
cionais

Ambiente de 
trabalho

"Você falou de doença com si próprio, a gente teria o ambulatório dos funcionários, 
mas não é ambulatório para EBSERH, é pro pessoal mais da reitoria. Então a gente da 
EBSERH, nesse ponto fica um pouco descuidado, entre aspas. A gente tem que pegar um 
atestado e simplesmente trazer e esperar que seja aceito."

Tratamento 
diferenciado aos 
trabalhadores

"Bom aqui no meu setor é excelente, não tivemos problemas. Tem boatos ai, que em 
outros setores não foi fácil, tinha muito ciúme porque é diferente a carga horária, é dife-
rente salário e até o regime de contratação. No hospital a gente convive com três regimes 
diferentes, tem o pessoal da Funpar, da Reitoria e da EBSERH. Dentro do setor que traba-
lho, não tem problema, mas existe setores do hospital que há realmente ciúmes e troca de 
acusações e favorecimentos, seja por uma função ou outra."

Interação entre 
trabalhadores

Fonte: Elaboração própria. 

Resultados e discussão

Organização do processo de trabalho

O processo de trabalho constitui-se pelo 
próprio trabalho – entendido como atividade 
orientada a um fim –, pelo objeto de trabalho, 
e pelos meios de trabalho18.

Ayres19 coloca que, no caso dos serviços de 
saúde, o principal objeto sobre o qual se realiza 
o trabalho é o paciente, e os meios de trabalho 
são constituídos pelos equipamentos e materiais 
hospitalares utilizados para o cuidado presta-
do a ele. Essa relação entre os sujeitos torna o 
trabalho em saúde diferente de outras áreas; 
na saúde, existe a necessidade de inter-relação 

entre os trabalhadores que prestam o serviço e 
o usuário que consome. Para Nogueira20, esse 
trabalho é, portanto, essencialmente relacional, 
visto que existe uma necessidade do trabalha-
dor de saúde de qualquer área profissional de 
interagir com seu usuário de alguma maneira. 
Essa interação também deve ocorrer entre os 
profissionais de saúde, para facilitar, promover 
e transformar o desenvolvimento do processo 
de trabalho em saúde.

Com relação à questão da qualidade e da 
disponibilidade dos meios de trabalho, existia 
uma expectativa por melhorias após a adesão 
à EBSERH. Na percepção de alguns trabalha-
dores, essa expectativa não se concretizou; e, 
em alguns aspectos, piorou. Essa expectativa 
ocorreu também no plano nacional, uma vez 
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que os novos formatos de administração dos 
serviços públicos com instituições de direito 
privado, como as OS, Oscip, Fundações e a 
própria EBSERH, são vistos como modelos 
inovadores e alternativos para solucionar os 
problemas do considerado ultrapassado e inefi-
ciente serviço público, que seria marcado pelo 
excesso de burocracia, lentidão de processos, 
ineficiência de resultados, falta de recursos, 
defasagem nos recursos humanos, na estru-
tura física e disponibilidade de materiais. A 
implantação desses modelos permitiria a fuga 
da fiscalização e rigidez do serviço público, 
com suas licitações e concursos21. Entretanto, 
essas faltas, que também são relatadas como 
um problema crônico dentro do Hospital, já 
existiam antes da adesão ao modelo proposto 
pela EBSERH e continuam a existir.

A gente esperava que melhorasse o nosso am-
biente de trabalho com a entrada da EBSERH, em 
condições materiais, insumos, mas nada disso 
veio. As faltas de material e de insumos aumen-
taram inclusive. (R3).

Com relação à organização de trabalho, os 
discursos trazem que existem muitos fluxos, 
que estes são lentos, pouco organizados e que 
faltam mecanismos de controle para a fisca-
lização do seu bom funcionamento. Falam 
também que há muitos níveis hierárquicos 
e que o organograma é de difícil entendi-
mento, principalmente pelo fato do excesso 
de cargos de coordenação. “Eu acho que são 
muitas chefias e você tem que passar por muitos 
lugares pra fazer alguma coisa” (E5).

Com relação aos horários de trabalho, é 
apontada reiteradamente uma falta de flexi-
bilidade. Relatam que essa inflexibilidade com 
relação à jornada de trabalho é demonstrada 
pela difícil negociação com as coordenações. 
Falam também que essa rigidez na questão 
dos horários de trabalho prejudica o desen-
volvimento das atividades.

Em relação a flexibilidade de horário, não tem 
nenhuma, flexibilidade de horário é sempre uma 

briga nossa com a chefia, porque o horário é bem 
engessado e bem fixo, e às vezes sem muito nexo 
pra você entender como é feito, mas é bem en-
gessado. Flexibilidade não há... (E3).

Atualmente, grande parcela das instituições 
hospitalares se organiza pela racionalidade 
gerencial, que busca, por meio do planeja-
mento, de metas, programas, definidos por um 
corpo diretivo superior, planejar as atividades 
produtivas. Para atingir essa proposta, também 
aposta na imposição de rígidos mecanismos 
disciplinares. Mecanismos de controle são 
implantados visando atingir metas de maneira 
eficiente e eficaz22. Nos discursos desta pesqui-
sa, aparece a necessidade de ter um controle 
com relação ao cumprimento de horários e da 
jornada de trabalho, por conta do histórico de 
profissionais não exercendo sua carga horária 
no Hospital em questão. Considerando por 
esse prisma, os trabalhadores avaliam que a 
EBSERH contribuiu com eficientes mecanis-
mos para esse controle.

Também houve um acréscimo de recur-
sos humanos com a entrada da EBSERH no 
Hospital: contribuindo para sanar parte do 
deficit no número dos funcionários, a empresa 
contratou, via concurso público, 1.251 funcio-
nários, contudo ainda não atingiu a proposta 
inicial que era contratar 1.775, o que, segundo 
estimativas do plano de reestruturação elabo-
rado pela EBSERH, possibilitaria colocar em 
funcionamento a máxima capacidade produ-
tiva do Hospital. Nesse item, ressalva-se uma 
questão: por que esse deficit não começou a 
ser sanado antes da EBSERH? Por ser uma 
empresa pública, o orçamento da EBSERH é 
construído de aportes exclusivos da União, o 
que não explica por qual motivo os recursos 
para as contratações vieram apenas depois da 
transferência da gestão para a empresa.

Interação no trabalho

A entrada da EBSERH estabelece um novo 
marco na relação dos vínculos de traba-
lho dentro dos HUF, com a contratação de 
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trabalhadores via concurso público no regime 
jurídico de empregado público regido pela 
CLT. O número elevado de funcionários con-
tratados recentemente, o impacto político e a 
expectativa da forma de gestão da EBSERH são 
fatores potencialmente causadores de atritos 
dentro do ambiente de trabalho em saúde. 
Apesar de reiterados discursos não apresen-
tarem grandes divergências na interação entre 
os trabalhadores, foi possível observar que 
essas diferenças podem suscitar atritos no 
ambiente de trabalho.

No interior dessa estrutura, a entrada da 
EBSERH gerou um choque cultural, que é 
apresentado por Barbosa e Costa23 como um 
problema na gestão das relações do trabalho 
em saúde, em que essas diferenças de vínculos 
jurídicos agregados a outros fatores das con-
dições de trabalho afetam o relacionamento 
interpessoal dos profissionais. No campo de 
pesquisa, os discursos também apontam para 
esses atritos entre diferentes regimes jurídi-
cos de contratação, tratamento diferenciado 
e falta isonomia, decorrentes das diferenças 
de vínculos de trabalho.

Outra coisa que incomoda os funcionários, não 
sei se são de todos os setores, mas no meu setor 
eu sei que existem funcionários da Reitoria que 
são contratados para 40h e fazem 30h, e fun-
cionários da EBSERH alguns da área assistencial 
têm que manter o regime de 8h diárias, essa é 
uma questão que gera dúvidas qual é a razão. 
Na área assistencial que é a que eu trabalho não 
vejo razão, inclusive funcionário que no contrato 
recebem por 40h, mas trabalham 30h semanais, 
isso é algo que incomoda bastante, a gente tem 
esperança que mais pra frente nosso sindicato se 
fortaleça e consiga ter voz com a direção para 
que a gente consiga criar pelo menos um meio 
termo nessa questão e aproximar mais a forma 
de trabalhar com todos os vínculos, mais pra 
frente conseguir uma carga horaria reduzida e 
legalizada. (E5).

Notou-se que existe diferença no tratamen-
to de vários aspectos dentro do ambiente de 

trabalho, impactando na interação entre os 
trabalhadores, tanto na percepção de trabalha-
dores da EBSERH quanto dos da administra-
ção direta. A literatura aponta que diferentes 
vínculos jurídicos de trabalho inseridos em um 
mesmo ambiente e, às vezes, desenvolvendo 
a mesma atividade tendem a gerar problemas 
de relacionamento profissional e desenvolvi-
mento dos serviços24,25.

Participação no processo de gestão e 
organização do trabalho

Reiteradamente, os discursos trazem que a 
voz dos trabalhadores não é ouvida, e quando 
existe alguma abertura para expor suas visões, 
estas não são levadas adiante. Os trabalhadores 
relatam que as decisões são centralizadas e 
que o cumprimento é determinado de forma 
verticalizada. Entretanto, apontam que essa ca-
racterística organizacional não foi algo trazido 
pela EBSERH, mas foi algo mantido por ela.

Eu vejo que nós nunca tivemos uma política den-
tro do Hospital da direção vir e nos ouvir, eu vejo 
que a atual administradora ela é centralizadora, 
são coisas determinadas e não existe essa parti-
cipação. (R2).

O trabalho em saúde é pautado pela inter-
-relação entre sujeitos. Campos26 e Cecílio27 
são adeptos a um aprofundamento da de-
mocracia institucional nos ambientes de 
trabalho. Eles defendem que, para a par-
ticipação dos trabalhadores ser garantida, 
é necessária a transformação profunda no 
modelo de organização/gestão do trabalho 
das instituições, no seu organograma, com 
a quebra da centralização e da hierarquia 
dos processos; é necessária a construção de 
‘organogramas horizontais’.

No Hospital de Clínicas da UFPR, a matriz 
organizacional se assemelha, conforme as en-
trevistas analisadas, ao modelo gerencialista 
de gestão, em que os mecanismos de partici-
pação são os tradicionais descritos por Paula28. 
Os problemas relacionados com o processo 
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participativo transparecem com discursos 
sobre a falta de realização de reuniões, com 
encontros que ocorrem eventualmente e não 
são divulgados com antecedência necessária. 
Também queixam que as opiniões e suges-
tões apresentadas pelos trabalhadores não são 
efetivadas na prática. Por fim, percebem que 
falta autonomia para organizar o ambiente de 
trabalho conforme as demandas e questões 
que eles se deparam no dia a dia.

 A reunião de hoje era importante, mas ficamos 
sabendo 15 minutos antes que iria acontecer, en-
tão a gente teve uma dificuldade, não pudemos 
nem organizar uma pauta... (E4).

Nesse sentido, Campos26 e Matos e Pires29 

colocam, também, que um sistema organi-
zacional verticalizado, hierarquizado e com 
tomada centralizadora de decisões tende a 
estimular o descompromisso e a alienar os 
trabalhadores envolvidos no processo de tra-
balho nos serviços de saúde.

Os discursos, portanto, apontam no sentido 
da fragilidade da política de participação na 
instituição. Essa política parece nunca ter 
existido dentro do Hospital de Clínicas, bem 
como a nova administração da EBSERH não 
apresenta mecanismos que estimulem ou 
possibilitem uma efetiva participação dos 
trabalhadores nos processos decisórios e de 
organização do processo de trabalho dentro 
do hospital.

Na concepção de Campos30, para uma 
democracia institucional maior, é necessária 
a construção de um modelo de gestão par-
ticipativa, com os trabalhadores inseridos 
na elaboração dos objetivos institucionais, 
participando ativamente da organização do 
processo de trabalho em saúde, tendo auto-
nomia, com relações horizontais e dialógicas 
entre os sujeitos envolvidos. Campos26 defende 
que o rompimento de estruturas baseadas na 
divisão de departamentos com suas diferentes 
coordenações e normas de trabalho aumenta a 
adesão do trabalhador ao projeto de produção 
de serviços de saúde.

Valorização dos trabalhadores

Em relação à sua valorização, os trabalhadores 
entrevistados destacaram especialmente três 
aspectos: o investimento em seu aprimoramen-
to técnico por meio da educação permanente 
e sua relação com a progressão funcional, o re-
conhecimento por parte do usuário do serviço 
e a relação que se estabelece entre ambos.

O processo educativo de trabalhadores da 
saúde é entendido como necessário, afinal, a 
Constituição Federal de 1988 estabelece em 
seu art. 200 que é de competência do SUS 
“ordenar a formação em recursos humanos 
na área da saúde”31.

Na presente pesquisa, os trabalhadores en-
tendem a necessidade de continuar se aperfei-
çoando no trabalho, corroborando a literatura, 
na qual a educação permanente é vista como 
necessária pelos trabalhadores, sendo este 
um processo que deve ocorrer de forma con-
tinuada, provendo sujeitos de conhecimento, 
articulados com experiências cientificas, aca-
dêmicas, culturais e éticas, tornando-os capazes 
de aprimoramento pessoal, profissional e social, 
sendo esta a meta a ser seguida durante sua 
vida32,33. No entanto, segundo a percepção deles, 
atualmente, no Hospital de Clínicas da UFPR, 
não há o incentivo necessário para formação e 
aperfeiçoamento dos profissionais.

Saída para congresso extremamente difícil, tem 
que preencher mil formulários 60 dias antes de-
pendendo de onde for o congresso. Eu não sinto 
como um grande incentivo. Claro eu acho bom 
que pelo menos a possibilidade existe desde que 
você consiga cumprir todos os passos deste pro-
cesso que é burocrático. (E1).

 Os discursos trazem que, além das difi-
culdades para conseguir aperfeiçoamento 
profissional, também existe a questão de que 
mesmo cumprindo os requisitos para progres-
são, isto não é contemplado para todos os tra-
balhadores da EBSERH. Eles são submetidos a 
uma espécie de sorteio que contempla apenas 
alguns para alcançarem a almejada progressão, 
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ou seja: mesmo cumprindo todos os passos 
necessários, a progressão pode não ocorrer.

[...] Por mais que você vá seguindo todas as re-
grinhas deles, de não ter nenhuma advertência, 
de fazer os cursos que eles vão pedindo pra você, 
no final não é todo mundo que ganha a progres-
são. Eles fazem um sorteio, não sei exatamente 
como eles fazem o sorteio, mas são poucas as 
pessoas sorteadas. (E2).

Outros discursos trazem a valorização vinda 
do reconhecimento do usuário pelo serviço 
prestado. Na área da saúde, na relação entre 
profissional e usuário, a construção de um 
vínculo é fundamental para proporcionar um 
atendimento mais humanizado, sendo o reco-
nhecimento dos usuários ao serviço prestado 
um aspecto importante nessa construção e 
um sinal de valorização para os trabalhado-
res. Esse achado coincide com o de Pinho e 
Santos34 e de Cura e Rodrigues35, que afirmam 
que a relação com os pacientes constitui um 
importante fator na satisfação dos profissio-
nais de saúde, e o reconhecimento, segundo a 
psicodinâmica do trabalho, está no centro da 
satisfação e do sofrimento no trabalho.

Considerações finais

Pôde-se observar, dessa forma, que, na per-
cepção dos trabalhadores entrevistados, após 
dois anos de implantação do modelo de gestão 
baseado em princípios do direito privado, 
pouco mudou em termos de problemas coti-
dianos que eles vivem. São queixas crônicas, 
antes atribuídas ao senso comum da ‘ineficiên-
cia do Estado’, como falta de insumos, pouca 
valorização do trabalhador etc.

Ao contrário, novos problemas surgiram 
com adição de mais um modelo de gestão na 
miríade de modelos que já vigoram nos HUF. 
Apesar de valorizarem a maior rigidez no con-
trole de horários que levou ao cumprimento de 
horários que antes parecia não existir, apontam 
para os problemas que essa rigidez trouxe 

para o trabalhador. A EBSERH entrou como 
mais um modelo de gestão que se sobrepõe aos 
outros existentes, fato corroborado pela adição 
de mais um formato de vínculo de trabalho 
ao hospital que leva a diferenças salariais, de 
regime, além de fomentar problemas de rela-
cionamentos, dificuldades no relacionamento 
interpessoal e a formação de grupalidade.

Sobre a participação dos trabalhadores na 
organização do processo de trabalho, ficou 
evidenciado nos discursos que a voz dos tra-
balhadores não é ouvida e que faltam meca-
nismos básicos para estimular e possibilitar a 
participação deles. Portanto, na opinião dos 
entrevistados, a EBSERH adotou um modelo 
de gestão mais centralizador, hierarquizado e 
com regras rígidas, em que a voz dos trabalha-
dores fica em um segundo plano, e a forma de 
organização do processo de trabalho é imposta 
pelas coordenações superiores.

Que tipo de pessoas e profissionais queremos 
formar, dentro de uma instituição com modelo 
de gestão pautado por resultados, metas, com 
tomada centralizadora de decisões, serviços 
comandados por inúmeros cargos hierárqui-
cos e com quase ou nenhuma participação dos 
trabalhadores no processo organizacional do 
trabalho? Será o modelo empresarial o melhor 
para a gestão dos HUF, no sentido da melhoria 
da qualidade dos serviços prestados de edu-
cação e saúde e do melhor uso dos recursos 
públicos? Longe de ser a solução mágica para 
os problemas dos HUF, o direito privado, princi-
palmente neste momento de transição, convive 
com diversas outras dinâmicas organizacionais 
prévias nessas instituições, demonstrando que 
esse novo modelo de gestão, hoje vigente na 
maioria dos HUF brasileiros, deve ser mais 
bem estudado. Entretanto, é possível apontar 
que, segundo análise das percepções dos tra-
balhadores, esse modelo de gestão traz varia-
dos problemas na organização do dia a dia de 
trabalho dentro do Hospital; ademais, apenas 
importar ferramentas gerenciais para esse am-
biente, ignorando os arranjos organizacionais 
tradicionais pendentes, pode ser mais uma fonte 
de atritos na dinâmica do trabalho em saúde. 
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RESUMO O objetivo deste artigo foi analisar a tendência de malformações congênitas e a 
associação entre o uso de agrotóxicos em microrregiões de estados brasileiros que possuem 
maior produção de commodities agrícolas. Estudo ecológico de análise temporal conduzido 
com informações dos nascidos vivos (Sinasc/Ministério da Saúde), elaborando-se taxas de 
anomalias ocorridas entre 2000 e 2016. Foram encontradas taxas mais elevadas de anomalias 
congênitas nas microrregiões dos estados que apresentavam maiores produções de grãos. Essas 
anomalias podem ser advindas da exposição da população a agrotóxicos, sendo uma sinalização 
expressiva nos problemas de saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE Agroquímicos. Anormalidades congênitas. Exposição ambiental.

ABSTRACT This article aims to analyze the trend of congenital malformations and the associa-
tion with agrochemicals use in microregions of Brazilian states that have higher production of 
agricultural commodities. An ecological study of temporal analysis conducted with information 
on live births (Sinasc/Ministry of Health), elaborating rates of abnormalities occurring between 
2000 and 2016. Higher rates of congenital abnormalities were found in the microregions of the 
states with the highest grain productions. These congenital abnormalities may be due to exposure 
of the population to agrochemicals, and a significant signaling in public health problems.

KEYWORDS Agrochemicals. Congenital abnormalities. Environmental exposure.
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Introdução

Os termos ‘defeitos, malformações ou anoma-
lias congênitas’ são utilizados para descrever 
distúrbios do desenvolvimento presentes no 
nascimento, podendo ser estruturais, funcio-
nais, metabólicos, comportamentais ou here-
ditários. As Malformações Congênitas (MC) 
são as principais causas de mortalidade fetal 
que representam um problema global, sendo 
que aproximadamente 8 milhões de crianças 
do mundo todo apresentam algum tipo de 
defeito congênito sério1. Apesar da maioria 
das MC não poder ser relacionada com uma 
causa específica, a exposição pré-natal a agro-
tóxicos é sugerida como um fator que aumenta 
o risco de teratogenicidade e suscetibilidade 
da maioria dos sistemas fetais durante certos 
períodos de desenvolvimento2. 

Com relação aos defeitos congênitos, 40% 
a 45% das anomalias têm causas desconhe-
cidas. A predisposição genética, como alte-
rações cromossômicas e a mutação de genes, 
representam aproximadamente 28% das ocor-
rências; fatores ambientais representam apro-
ximadamente 5 a 10%, e a combinação entre 
influências genéticas e ambientais (herança 
multifatorial) representa 20% a 25%3. 

Os Disruptores Endócrinos (DE) agem, 
principalmente, interferindo nas funções dos 
hormônios naturais, pois possuem um forte 
potencial para se ligar aos receptores de es-
trogênio ou andrógenos4,5. Dessa forma, os DE 
podem ligar e ativar vários receptores hormo-
nais e, em seguida, imitar a ação do hormônio 
natural (ação agonista), bem como podem se 
juntar a esses receptores sem ativá-los. Essa 
ação antagônica bloqueia os receptores e inibe 
sua ação. Finalmente, os DE também podem 
interferir na síntese, transporte, metabolismo 
e eliminação de hormônios, diminuindo a con-
centração de hormônios naturais6.

Os agrotóxicos são utilizados para a pro-
dução de culturas e em áreas urbanas para o 
controle de doenças transmitidas por vetores, 
sendo potencialmente tóxicos para outros 
organismos, incluindo seres humanos7. A 

exposição humana a agrotóxicos pode ocorrer 
ambientalmente, por meio do ar, do consumo 
via resíduos em alimentos e água, bem como 
ocupacionalmente, durante ou após a aplica-
ção interna/externa8. O uso generalizado dos 
agrotóxicos, estimado em 2×109 kg em todo 
o mundo anualmente, levanta preocupações 
públicas significativas em relação à segurança 
desses produtos9,10. 

Nesse contexto, a extensiva utilização de 
agrotóxicos, principalmente nos países em 
desenvolvimento, representa um dos fatores 
que podem influenciar no aumento de doenças 
relacionadas com a exposição ambiental. As 
economias desses países estão diretamente 
relacionadas com os produtos do agronegócio, 
e este modelo de desenvolvimento implica 
o uso crescente de aditivos químicos, o que 
justifica a preocupação acerca dos possíveis 
danos causados à saúde da população ao médio 
e longo prazo11. 

A mortalidade proporcional por MC no 
Brasil vem aumentando progressivamente. 
Em 2014, as mortes por MC representaram a 
segunda principal causa de mortalidade infan-
til e a principal causa de mortalidade pós-ne-
onatal12. Existem ainda outros agravantes em 
relação aos agrotóxicos no contexto brasileiro: 
há insuficiência de dados sobre o consumo de 
agrotóxicos, os tipos e volumes utilizados nos 
municípios, a falta de conhecimento sobre o 
seu potencial tóxico, a carência de diagnósticos 
laboratoriais favorecendo o ocultamento e a 
invisibilidade desse importante problema de 
saúde pública13. Por conseguinte, o objetivo 
deste artigo é analisar a tendência de MC e a 
associação entre o uso de agrotóxicos em mi-
crorregiões de estados brasileiros que possuem 
maior produção de commodities agrícolas.

Metodologia

Trata-se de um estudo ecológico de análise 
temporal sobre a prevalência de MC. 

Para a construção da variável de exposição, 
foram selecionados quatro grãos de cultivo, 
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principais commodities agrícolas brasileiras 
que correspondem a maior parte da produção 
agrícola do País, sendo eles: algodão, cana-de-
-açúcar, milho e soja, que correspondem a mais 
de 70% da área plantada do Brasil em 2016. 
Devido à ausência de dados sólidos sobre o uso 
de agrotóxicos no País, foram utilizados dados 
de área plantada de lavouras que foram obtidos 
na Produção Agrícola Municipal (PAM) do 
Sistema IBGE de Recuperação Automática do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE-Sidra), entre os anos de 2000 e 2016, 
obtidos por intermédio do IBGE14.

A partir desses dados, foram escolhidos 
alguns estados para serem analisados, cujas 
produções dessas commodities fossem as mais 
significativas no contexto nacional, sendo eles: 
Mato Grosso (MT), Paraná (PR), Rio Grande 
do Sul (RS) e São Paulo (SP). Os dados sobre 
área destinada ao plantio também foram utili-
zados para elaborar um ranking decrescente de 
produção para as microrregiões desses estados. 
Desse modo, as microrregiões de cada estado 
com maiores áreas destinadas às produções 
de commodities foram escolhidas para serem 
analisadas, variando entre três e seis microrre-
giões, de acordo com o tamanho delas. Sempre 
que possível, buscou-se considerar tanto a 
posição ocupada no ranking quanto a proxi-
midade geográfica das microrregiões. Como 
mencionado anteriormente, não há dados 
sistematizados no País sobre o consumo de 
agrotóxicos. Assim, foi feita uma estimativa 
da exposição multiplicando-se a quantidade 
recomendada para aplicação do agrotóxico 
em cada tipo de cultura e a área destinada ao 
plantio de lavouras temporárias. 

Foram escolhidos para serem quantificados 
agrotóxicos sabidamente reconhecidos como 
DE. A identificação dos agrotóxicos que apre-
sentam essas propriedades foi baseada na pes-
quisa de Mnif et al.15, resultando em um total 
de 27 agrotóxicos. Foram analisadas as bulas 
dos agrotóxicos com os ingredientes ativos 
selecionados. Como há grande variação nas 
quantidades indicadas para o uso dos agrotóxi-
cos em cada tipo de plantio, foram verificadas, 

no mínimo, três e, no máximo, dez bulas para 
cada ingrediente ativo. Posteriormente, foi 
feita uma média com os valores encontrados. 
Além dos agrotóxicos, foram considerados 
na quantificação seus derivados e associa-
ções com outros compostos. As bulas foram 
obtidas por meio do sistema on-line Agrofit 
do Ministério da Agricultura, que permite a 
busca dos agrotóxicos por diversas maneiras 
(marca comercial, cultura, ingrediente ativo, 
classificação toxicológica e classificação am-
biental). As consultas foram realizadas utili-
zando sempre o nome do ingrediente ativo16.

Também foram vistos dados sobre a comer-
cialização de agrotóxicos nos estados entre 2000 
e 2016. Os dados sobre a vendas de agrotóxicos 
foram obtidos por meio dos ‘Relatórios de co-
mercialização de agrotóxicos’ disponibilizados 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama)17. Esses 
documentos apresentam somente os dados 
brutos sobre a comercialização nos estados, 
sem mencionar os ingredientes ativos comer-
cializados. Também não existem dados sobre 
a comercialização nas microrregiões e muni-
cípios brasileiros, tampouco estão disponíveis 
dados sobre a utilização desses ingredientes 
ativos nas unidades da federação ou em suas 
microrregiões e municípios. 

Após a escolha das microrregiões e a esti-
mativa da exposição, foram calculadas taxas 
de MC (por mil nascimentos) para essas loca-
lidades e para o restante do estado no período 
de 2000 a 2016. A população do estudo foi 
constituída por nascidos vivos nos anos men-
cionados. As informações sobre os nascidos 
vivos foram obtidas do Sistema de Informação 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc – Datasus) do 
Ministério da Saúde (Datasus, 2016). Esse é um 
sistema de informação de base populacional 
que agrega os registros contidos na declara-
ção de nascidos vivos, o que permite diversas 
análises na área de saúde materno-infantil. 
Foram desconsiderados os casos de nascidos 
vivos com registro ignorado ou desconhecido. 

Após a elaboração das taxas, foi feita 
a análise da tendência por intermédio da 
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estimativa da variação percentual anual (Anual 
Percentage Change – APC) da taxa de preva-
lência de anomalias congênitas de 2000 a 2016 
por meio de regressão de Poisson. Utilizou-
se o programa estatístico Joinpoint, versão 
4.6.0.0 do Instituto Nacional do Câncer, EUA 
(Joinpoint, 2018). A técnica de joinpoint utiliza 
as taxas log-transformadas para identificar os 
pontos de inflexão ( joinpoints), ao longo do 
período, capazes de descrever uma mudança 
significativa na tendência por meio da APC18. 
Como os fenômenos biológicos nem sempre 
se comportam de maneira uniforme, uma 
taxa pode apresentar mudanças no ritmo de 
variação ao longo do tempo. Quando ocorre 
essa situação, a análise de segmentos pode 
representar melhor o fenômeno observado. Os 
testes de significância para escolha do melhor 
modelo basearam-se no método de permu-
tação de Monte Carlo, considerando p<0,05.

Além dessas análises, também foi calculado 
o Odds Ratio (OR) entre as microrregiões e o 
restante do estado para o período analisado. 

O Intervalo de Confiança (IC) adotado para 
as análises foi de 95%. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 
obedecendo à Resolução CNS nº 196/9624, não 
implicando qualquer risco individual, uma 
vez que os dados coletados não apresentam 
informações pessoais.

Resultados

Nasceram vivas 25.812.748 crianças nos estados 
analisados entre 2000 e 2016, das quais 156.275 
apresentaram MC (0,61%). A figura 1 apresenta a 
localização dos estados e microrregiões estuda-
das. Foram escolhidas para análises as seguintes 
microrregiões: Aripuanã, Arinos, Alto Teles Pires, 
Sinop e Rondonópolis (MT); Toledo, Cascavel 
e Guarapuava (PR); Santo Ângelo, Cruz Alta, 
Santiago e Campanha Ocidental (RS) e São José 
do Rio Preto, São Joaquim da Barra, Jaboticabal, 
Ribeirão Preto, Araraquara e Assis (SP).

Figura 1. Taxas de anomalias congênitas (por 1000 nascidos vivos) nos estados de Goiás/Distrito Federal, Mato Grosso, 
Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, e nas microrregiões analisadas, 2000 a 2016

Fonte: Elaboração própria. 
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A tabela 1 apresenta o número total de 
nascimentos e o número de MC nas micror-
regiões analisadas e nos estados entre 2000 
e 2016. Também é apresentado o somatório 
da estimativa de consumo de agrotóxicos DE 
para estes anos. As taxas de MC nas micror-
regiões e estados variaram de 0,50% a 0,94%, 
sendo sempre maiores nas microrregiões que, 

proporcionalmente, apresentam maiores esti-
mativas de exposição aos agrotóxicos DE. Os 
riscos de MC apresentados para as microrre-
giões dos estados no período de 2000 a 2016 
foram de 1,26; 1,30; 1,20 e 1,70, respectivamen-
te, para os estados de MT, PR, RS e SP, sendo 
todos estatisticamente significativos.

Tabela 1. Odds Ratio e intervalos de confiança para nascidos vivos com malformações congênitas nos estados e nas 
microrregiões, e estimativa do consumo de agrotóxicos disruptores endócrinos, 2000 a 2016

Fonte: Elaboração própria.

 MC – Malformações congênitas; IC – Intervalo de confiança; DE – Disruptor endócrino. 

(‘) microrregiões analisadas nos estados.  * Quilolitros de agrotóxicos por hectare.

Na tabela 2, são apresentadas as taxas de in-
cidência de MC ao nascer, que variaram entre 
2,3 e 8,61 e entre 4,2 e 10,68, respectivamente, 
em 2000 e 2016, sendo sempre maiores nas mi-
crorregiões dos estados. O estado do PR e sua 
microrregião apresentaram tendências cres-
centes de MC para os anos de 2000 a 2012 e de 
2000 a 2011, sendo ambos estatisticamente sig-
nificativos com variações percentuais anuais 
(APC) de: APC = 2,5* (IC95%=1,6; 3,3) e APC 
=2,8* (IC95%=1,3; 4,3) respectivamente. No 
período subsequente, de 2012 a 2016 e de 2011 
a 2016, respectivamente, para o estado e para 
a microrregião, apenas o primeiro apresentou 
tendência de queda de AC estatisticamente 

significativa com variações percentuais anuais 
de: APC=-4,4* (IC95%=-8,4; -0,1) e APC =-2,7 
(IC95%=-7,0; 1,9).

As microrregiões dos estados de MT, RS e 
SP apresentaram tendências de crescimento de 
AC e variações percentuais anuais de: APC=2,1* 
(IC95%=0,6; 3,5); APC=1,9* (IC95%=0,1; 3,6) 
e APC=1,7* (IC95%=0,9; 2,5) respectivamen-
te. Por outro lado, os estados apresentaram 
tendência de queda de MC e variações per-
centuais anuais de: APC=-1,3* (IC95%=-2,0; 
-0,5); APC= 0,1 (IC95%= -0,3; 0,0) e APC= -0,2* 
(IC95%=-0,3; -0,1) respectivamente. Apenas o 
estado do RS não apresentou valores de queda 
estatisticamente significativos.

Estados e 
Microrregiões

Com MC Sem MC Odds Ratio IC(95%) % de MC Estimativa do consumo de 
agrotóxicos DE*

MT’ 1.539 245.581 1,26 1,18 - 1,34 0,63 1,2E+08

MT 2.966 595.341 0,50 2,5E+08

PR’ 2.637 314.326 1,30 1,24 - 1,35 0,84 4,9E+07

PR 15.313 2.366.754 0,65 2,6E+08

RS’ 1.571 196.526 1,20 1,14 - 1,27 0,80 4,3E+07

RS 18.659 2.807.697 0,66 1,5E+08

SP’ 6.669 708.609 1,70 1,65 - 1,74 0,94 8,7E+07

SP 60.838 10.961.160 0,56 2,9E+08

Total 156.275 25.812.748 0,61 1,5E+09
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A figura 2 apresenta dados referentes às 
taxas de incidência de MC ao nascer que 
variaram entre 2,3 e 8,61 e entre 4,2 e 10,68, 
respectivamente, entre 2000 e 2016. O estado 

do PR e sua microrregião apresentaram dois 
períodos distintos de comportamento da taxa, 
enquanto os estados de MT, RS, SP e suas mi-
crorregiões apresentaram um único período.

Tabela 2. Taxas e análise de regressão joinpoint da tendência de malformações congênitas nos estados e nas microrregiões 
analisadas, 2000 a 2016

Fonte: Elaboração própria.

 (‘) microrregiões analisadas no estado. * Estatisticamente significativo.

Região Taxa de Malformações Congênitas 
(1000 nascidos vivos)

Período Variação Percentual 
Anual (APC)

Intervalo de 
Confiança (IC)

p-valor

2000 2016

MT’ 6,44 7,71 2000 - 2016 2.1* 0.6; 3.5 0.0

MT 4,98 4,20 2000 -2016 -1.3* -2.0; -0.5 0.0

PR’ 7,07 8,65 2000 - 2011 2.8* 1.3; 4.3 0.0

2011 - 2016 -2.7 -7.0; 1.9 0.2

PR 5,45 6,19 2000 - 2012 2.5* 1.6; 3.3 0.0

2012 - 2016 -4.4* -8.4; -0.1 0.0

RS’ 7,24 7,45 2000 - 2016 1.9* 0.1; 3.6 0.0

RS 6,69 6,69 2000 - 2016 -0.1 -0.3; 0.0 0.1

SP’ 8,61 10,68 2000 - 2016 1.7* 0.9; 2.5 0.0

SP 5,59 5,48 2000 - 2016 -0.2* -0.3; -0.1 0.0
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Figura 2. Taxas de malformações congênitas (por 1000 nascidos vivos) nos estados de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande 
do Sul e São Paulo e nas microrregiões analisadas, 2000 a 2016

Fonte: Elaboração própria.
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A estimativa de consumo dos agrotóxicos 
considerados DE para os anos de 2000 e 2016 
é apresentada no quadro 1. Os ingredientes 
ativos dos agrotóxicos que apresentaram maior 

estimativa de consumo, em ordem decrescente, 
foram: Glifosato, Trifluralina, Clorotalonil, 
Diuron e Metalocloro.

Quadro 1. Estimativa do consumo de agrotóxicos disruptores endócrinos pelos estados brasileiros: Mato Grosso (MT), 
Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e São Paulo (SP), nos anos de 2000 e 2016

Ingrediente 
ativo 
(QuiloLitros/
hectares)

MT' MT PR' PR
2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016

2,4 D 1.912 7.618 2.588 8.347 1.593 2.247 5.382 8.585

Acefato 1.699 5.553 2.204 6.459 953 1.498 2.620 5.148

Atrazina 1.431 10.301 2.091 10.015 3.029 3.413 11.706 12.936

Captana 362 1.575 455 1.616 354 468 1.064 1.421

Carbendazin 1.449 6.821 1.799 6.742 1.611 2.079 4.898 6.172

Carbofurano 430 623 940 2.420 45 9 1.677 3.142

Cipermetrina 390 1.718 489 1.750 389 513 1.171 1.554

Ciproconazol 695 2.700 911 2.941 554 783 1.735 2.741

Clorotalonil 3.639 14.581 4.612 15.114 3.018 4.308 8.793 13.759

Clorpirifós 1.804 7.670 2.273 7.967 1.701 2.259 5.098 6.897

Dimetoato 58 94 80 230 7 0 22 0

Diuron 3.632 13.752 5.112 16.348 2.854 3.886 10.516 16.377

Endosulfan 2.193 6.562 3.501 9.681 1.092 1.697 5.809 11.507

Epoxiconazol 1.109 4.500 1.470 4.905 966 1.315 3.153 4.668

Flutriafol 1.403 5.255 1.842 5.851 1.049 1.495 3.251 5.230

Glifosato 6.263 25.027 8.220 27.228 5.297 7.272 16.849 25.184

Malationa 1.432 4.606 1.861 5.451 783 1.223 2.156 4.203

Metolacloro 2.717 10.832 3.647 11.975 2.294 3.153 7.657 11.650

Metomil 2.162 7.780 2.776 8.589 1.477 2.191 4.205 7.233

Metribuzin 1.520 4.981 2.222 6.291 865 1.382 3.495 7.019

Permetrina 198 710 256 835 142 189 421 591

Simazina 1.634 11.883 2.338 11.390 3.499 3.943 13.292 14.477

Tebuconazol 2.318 9.081 3.009 9.782 1.871 2.640 5.739 8.951

Tebutiurom 59 61 245 569 4 4 732 1.473

Triflurallina 5.014 19.562 6.670 21.634 4.057 5.656 13.185 20.479
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Fonte: Elaboração própria.

 (‘) microrregiões analisadas no estado.

Ingrediente 
ativo 
(QuiloLitros/
hectares)

RS' RS SP' SP
2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016

2,4 D 1.503 2.199 3.896 5.412 3.177 4.960 4.167 9.547

Acefato 1.287 2.058 2.425 4.636 427 338 315 709

Atrazina 889 464 6.636 3.172 8.372 13.262 12.314 25.789

Captana 267 366 819 959 185 126 276 316

Carbendazin 1.085 1.414 3.687 3.888 858 573 1.345 1.474

Carbofurano 16 10 142 76 5.110 9.364 7.001 17.484

Cipermetrina 290 394 900 1.040 204 138 306 349

Ciproconazol 533 787 1.342 1.919 672 929 869 1.832

Clorotalonil 2.946 4.365 7.321 10.591 1.494 1.084 1.741 2.555

Clorpirifós 1.315 1.817 3.945 4.721 885 603 1.313 1.509

Dimetoato 0 0 0 0 4 0 31 3

Diuron 2.488 3.562 6.862 8.963 8.333 13.684 11.293 26.104

Endosulfan 1.474 2.327 2.981 5.342 9.757 17.450 12.853 32.645

Epoxiconazol 818 1.162 2.296 2.942 1.447 2.099 1.965 4.116

Flutriafol 1.048 1.565 2.546 3.771 1.205 1.640 1.548 3.239

Glifosato 4.637 6.662 12.617 16.672 6.659 9.196 8.978 18.220

Malationa 1.051 1.680 1.980 3.784 352 276 281 581

Metolacloro 2.013 2.889 5.501 7.242 4.076 6.180 5.479 11.989

Metomil 1.668 2.567 3.647 5.999 703 526 717 1.186

Metribuzin 1.194 1.897 2.331 4.313 4.092 7.138 5.207 13.384

Permetrina 120 173 325 432 73 49 115 121

Simazina 1.025 535 7.647 3.654 8.912 13.922 13.204 27.183

Tebuconazol 1.784 2.628 4.519 6.416 1.832 2.326 2.359 4.679

Tebutiurom 7 5 66 36 2.384 4.390 3.206 8.189

Triflurallina 3.745 5.462 9.779 13.474 6.271 9.245 8.317 18.015

Quadro 1. (cont.)

Discussões

Em relação ao consumo de agrotóxicos no 
Brasil, entre 2007 e 2013, a relação de comer-
cialização por área plantada aumentou em 1,59 
vez, passando de 10,32 quilos por hectare (kg/
ha) para 16,44 kg/ha. Nesse período, o quanti-
tativo de agrotóxicos comercializados no País 
passou de, aproximadamente, 643 milhões 

para 1,2 bilhão de quilos, e a área plantada total 
aumentou de 62,33 milhões para 74,52 milhões 
de hectares. Isso representa um aumento de 
90,49% na comercialização de agrotóxicos e 
uma ampliação de 19,5% de área plantada14,17. 

Para os estados selecionados neste estudo, 
observa-se que, no ano de 2000, foram co-
mercializados 18.077,62 (MT); 41.795,20(SP); 
27.606,20 (PR) e 18.589,68 (RS) toneladas de 
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agrotóxicos. No mesmo período, foram destina-
dos ao plantio de commodities 3.862.021 (MT); 
4.169.930 (SP); 5.905.481 (PR) e 35.425.794 
(RS) hectares. Já no ano de 2016, foram co-
mercializados 104.901,05 (MT); 76.444,55 
(SP); 72.212,38 (PR) e 63.352,27 (RS) tonela-
das de agrotóxicos e destinados ao plantio de 
commodities 13.934.636 (MT); 7.310.830 (SP); 
8.654.981 (PR) e 43.077.462 (RS) hectares. De 
2000 para 2016, houve um crescimento na 
comercialização de agrotóxicos de 480,3% 
(MT), 82,9% (SP), 161,6% (PR) e 240,8% (RS). 
Ao mesmo tempo, o aumento de áreas desti-
nadas ao plantio foi de 139,6% (MT), 50,3% 
(SP), 32,4% (PR) e 27,3% (RS). Se comparados, 
o aumento da comercialização de agrotóxi-
cos foi muito superior ao aumento das áreas 
destinadas ao plantio para todos os estados. 
Esses números são indicativos do aumento da 
exposição da população ao longo do tempo. 

Os dados apresentados corroboram a in-
fluência da presença dos agrotóxicos nos 
desfechos analisados. No entanto, é impor-
tante ressaltar que poucos estudos analisam a 
incidência de MC e a exposição à agrotóxicos 
específicos. Isso porque há enorme dificul-
dade metodológica na quantificação dessa 
exposição, uma vez a população está sujeita 
à múltiplos produtos químicos por meio de 
diferentes vias de contaminação e absorção. 

A existência de biomarcadores confiáveis 
para análise também é outra dificuldade me-
todológica enfrentada. Além disso, na maioria 
das vezes, é necessário que haja mais de uma 
metodologia para que se consiga analisar di-
ferentes metabólitos e princípios ativos. A 
distribuição dos produtos químicos no corpo 
também não é homogênea, uma vez que cada 
substância tem afinidade com determinadas 
células, o que também acarreta problemas 
metodológicos, pois nem sempre uma mesma 
amostra será a mais indicada para todos os 
tipos de substâncias que se pretende analisar. 

Um estudo coorte avaliou a exposição in 
utero a pesticidas medindo biomarcadores 
do soro materno e medular em uma coorte 
de mulheres grávidas em New Jersey e os 

desfechos de nascimento de seus neonatos. 
Foram encontradas concentrações elevadas de 
metolacloro no sangue do cordão umbilical que 
foram relacionadas ao baixo peso ao nascer. Foi 
sugerido que a exposição intraútero a agrotó-
xicos podem alterar os desfechos perinatais19. 

Com efeito, utilizaram-se dados sobre a área 
destinada à produção de grãos, e foi realizada 
a estimativa de consumo baseada no quanti-
tativo informado nas bulas dos agrotóxicos. 
Apesar de não ser uma medida de exposição 
individual, o que se apresenta como um fator 
de limitação deste estudo, essa mensuração é 
um meio para a realização de tais pesquisas, 
uma vez que o País não dispõe de banco de 
dados sistematizados que forneçam estas in-
formações. Outros estudos brasileiros também 
utilizaram metodologias semelhantes20-24.

Froes Asmus et al.25 observaram a corre-
lação positiva entre as vendas de agrotóxicos 
e determinadas MC. Esse estudo investigou 
a associação entre a exposição a agrotóxicos 
no Brasil (2005-2013) e as taxas de MC do 
sistema nervoso central e cardiovascular em 
2014. A variável de exposição foi estabelecida 
a partir dos dados sobre produção e vendas de 
agrotóxicos (Kg) por área de cultivo (ha) para 
os anos de 2012 e 2013. Os estados brasileiros 
foram divididos em três categorias: uso de 
agrotóxicos alto, médio e baixo, e foram esti-
mados os índices de taxas para cada grupo de 
estados. Em 2013 e 2014, o grupo de alto uso 
apresentou um aumento de 100% e 75% e o 
grupo mediano apresentou um aumento de 
65% e 23%, respectivamente, no risco dessas 
anomalias congênitas quando comparados ao 
grupo de baixo uso. Esses resultados sugerem 
que a quantidade de agrotóxicos comerciali-
zados é um fator importante na determinação 
da exposição e ocorrência de efeitos adversos, 
além de estar associado a um maior risco de 
prevalência dessas MC no Brasil. 

Na análise ecológica desenvolvida por 
Siqueira et al.20, foi observada a exposição aos 
agrotóxicos, incluindo os 26 estados brasilei-
ros. Os autores observaram que a exposição a 
agrotóxicos era fraca, mas significativamente 
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correlacionada com a taxa de mortalidade 
infantil por MC (r=0,49; p=0,039) e médio, 
porém não significativamente correlacionado 
com MC ao nascimento (r=0,65; p=0,664).

Um outro estudo brasileiro, do tipo caso-
-controle, avaliou a associação entre a ex-
posição dos genitores aos agrotóxicos e o 
nascimento de crianças com MC no Vale do 
São Francisco. A análise das variáveis relacio-
nadas à exposição aos agrotóxicos mostrou 
um aumento do risco de ocorrência de MC 
quando foram considerados: ambos os pais 
vivendo e trabalhando perto de lavouras; 
moradia próxima a lavouras; pai trabalhando 
na lavoura; pai aplicando produtos na lavoura 
e exposição aos agrotóxicos de pelo menos 
um dos progenitores. No entanto, não houve 
diferença estatística significativa entre os casos 
e os controles26.

No que se refere ao glifosato, o estudo 
transversal de Garry et al.27 demonstrou maior 
frequência de MC em recém-nascidos do Vale 
do Rio Vermelho, Minnesota, uma região de 
grande prática agrícola dos EUA. O uso do 
herbicida glifosato foi relacionado especial-
mente com transtornos neurocomportamen-
tais (OR=3,6, IC95%=1,3-9,6).

No estudo de coorte de Gaspari et al.28, 
buscou-se estabelecer as incidências de mal-
formações genitais masculinas neonatais, in-
vestigar as etiologias endócrinas e genéticas 
dessas malformações e avaliar suas associações 
com uma possível exposição pré-natal a DE, 
em hospitais regionais de Campina Grande 
(Paraíba, Brasil). Foram avaliados 2.710 re-
cém-nascidos do sexo masculino em relação 
à criptorquidia, hipospádia e micropênis. 
Além de investigações endócrinas e genéti-
cas, todos os pais foram entrevistados sobre 
sua exposição ambiental/ocupacional a DE. 
Foram observados 56 casos de malformação 
genital (2,07%), incluindo 23 criptorquidismo 
(0,85%), 15 hipospádias (0,55%) e 18 micro-
pênis (0,66%), sendo que nenhum caso apre-
sentou mutação no receptor de andrógeno ou 
no gene da 5α-redutase. Mais de 92% desses 
recém-nascidos apresentaram contaminação 

fetal por DE, já que suas mães relataram uso 
doméstico diário de pesticidas (Dicloro-
Difenil-Tricloroetano – DDT) e outros DE. 
Além disso, a maioria desses recém-nascidos 
masculinos apresentou contaminação adicio-
nal por DE, pois 80,36% das mães e 58,63% dos 
pais relataram trabalho remunerado ou não 
remunerado que envolvia o uso de pesticidas 
e outros DE antes/durante a gravidez para 
as mães, e na época da fertilização para os 
pais. A alta taxa de micropênis na população 
estudada foi associada a um percentual elevado 
de exposição ocupacional/ambiental dos pais. 

Já o estudo de Cremonese et al.21 associou o 
consumo de agrotóxicos per capita nos anos de 
1985 e 1996 com as taxas de mortalidade infantil 
por MC do Sistema Nervoso Central e Sistema 
Circulatório nos períodos 1986-1990 e 1997-2001, 
respectivamente, nas regiões Sul e Sudeste. As 
microrregiões do estudo foram classificadas 
em rurais e urbanas. Os autores referiram uma 
tendência significativa de aumento na taxa de 
mortalidade infantil para os dois tipos de mal-
formações, nas microrregiões rurais, mas não 
nas regiões urbanas do Brasil. 

No estudo desenvolvido por Oliveira et al.23, 
foram selecionados oito municípios com maior 
quantidade de agrotóxicos comercializados 
por área de cultivo na região de estudo (Mato 
Grosso), observando que a exposição materna 
ao agrotóxico foi significativamente associada à 
maior incidência de MC. Esses estudos brasileiros 
estão em acordo com os achados desta pesquisa.

No estudo desenvolvido na análise da asso-
ciação entre MC e a utilização de agrotóxicos 
em monoculturas no PR, encontrou-se que as 
taxas referentes ao estado foram maiores que 
as encontradas na Unidade Regional (UR) de 
maior exposição. É importante ressaltar que 
as análises das UR se referem a um total de 55 
municípios, sendo esta uma parcela (13,8%) do 
total (399) de municípios do estado. Também 
é relevante dizer que, se todo o estado fosse 
analisado por intermédio das UR apresenta-
das pela Adapar, haveria mais 193 municípios 
classificados em ‘alto consumo de agrotóxi-
cos’ e 151 municípios classificados em ‘baixo 
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consumo de agrotóxicos’. Assim, os dados 
referentes ao estado demonstram que, ao 
longo do tempo, o agronegócio tem avançado 
e que, apesar de haver regiões mais ou menos 
agrárias presentes no estado, a contaminação 
da população aumenta, demonstrando que 
as fronteiras agrícolas e os desdobramentos 
referentes a ela estão cada vez mais próximos 
de centros urbanos, seja por meio de uma apro-
ximação literalmente física ou por meio dos 
contaminantes existentes na água, no ar ou 
nos alimentos ingeridos por essa população29.

O estudo longitudinal realizado no México 
por Castillo-Cadena; Mejia-Sanchez; López-
Arriaga30 buscou determinar a frequência 
e etiologia das MC em recém-nascidos em 
uma comunidade floricultural (Hospital Geral 
Tenancingo) e compará-las a uma comunidade 
urbana (Hospital de Ginecologia e Obstetrícia 
da Mãe e da Criança – Imiem). Segundo a 
etiologia, em Tenancingo, 69% das MC eram 
multifatoriais; 28%, monogenéticos; e 2%, cro-
mossômicos. No Imiem, 47% das MC eram 
multifatoriais, 18,3% eram monogenéticos e 
2,8% eram cromossômicos. Houve uma dife-
rença significativa entre a frequência global de 
malformações e etiologia multifatorial entre 
as instituições. Os resultados mostraram que 
as MC ocorreram com maior frequência na 
zona de floricultura e que, pelo fato de a por-
centagem de etiologia multifatorial ser maior, 
é provável que exista uma associação com a 
exposição a agrotóxicos.

García et al.31 realizaram um estudo de 
caso-controle sobre a associação de trans-
tornos reprodutivos e anomalias congênitas 
com exposição ambiental a agrotóxicos com 
atividades DE. Foi determinada a prevalência e 
o risco de desenvolver transtornos gestacionais 
e malformações geniturinárias masculinas 
congênitas em áreas com alta exposição e baixa 
exposição a agrotóxicos DE. A população de 
estudo incluiu 45.050 casos e 950.620 con-
troles emparelhados por idade e distrito de 
saúde. Os dados foram coletados de registros 
computadorizados do hospital entre 1998 e 
2005. As taxas de prevalência e risco de aborto 

espontâneo, baixo peso ao nascer, hipospadias, 
criptorquidia e micropênis foram significati-
vamente maiores em áreas com maior uso de 
agrotóxicos em relação aquelas com menor uso. 

No estudo de Toichuev et al.32, foram exa-
minadas 241 placentas de regiões produto-
ras de algodão, 121 placentas de área urbana 
(cidade de Osh) e 146 placentas de regiões 
montanhosas não poluídas do Quirguistão, 
investigando-se se havia, nessas amostras, a 
presença de determinados agrotóxicos organo-
clorados (OCP). Além disso, foram verificadas 
manifestações de doenças nas mães, durante 
a gravidez e parto, e em seus recém-nascidos 
durante os primeiros 6 dias de vida. OCP foram 
detectados em 47,2% das amostras, com inci-
dência aumentada nas duas regiões poluídas 
(65%), particularmente em placentas de mu-
lheres que vivem perto de antigos armazéns 
de agrotóxicos e pistas de pouso agrícolas 
(99%), mas apenas em 2,7% das mulheres que 
viviam na região não poluída. Houve aumento 
significativo do risco relativo a problemas de 
saúde em mães e recém-nascidos, diretamente 
proporcionais à concentração de OCP, sendo 
estes: baixo peso ao nascer, MC, infecções 
e natimortos, no parto prematuro de mães 
expostas ao OCP, (pré-) eclâmpsia/gestose 
e frequência de hospitalizações após o parto 
(infecções). O estudo concluiu que as mulhe-
res que vivem perto de antigos armazéns de 
agrotóxicos ou de pistas de pouso agrícolas 
devem ser consideradas em risco. 

No contexto de contaminação por agrotóxi-
cos, a população rural tende a ser a mais atingi-
da. Um estudo divulgado há pouco tempo pelo 
IBGE propõe nova metodologia para a reclas-
sificação dos municípios entre rural e urbano. 
Pelos critérios atuais, o espaço urbano é deter-
minado por lei municipal, sendo o rural definido 
por exclusão à área urbana. Ainda segundo 
o documento, os limites oficiais entre zona 
urbana e zona rural são, em grande parte, ins-
trumentos definidos segundo objetivos fiscais 
que enquadram os domicílios sem considerar 
necessariamente as características territoriais 
e sociais do município e de seu entorno33.
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Assim, ainda que boa parte dos brasileiros 
viva nas áreas predominantemente urbanas, 
o número de cidades com essas característi-
cas seria de apenas 26% das 5.565 existentes. 
Pelo levantamento realizado, o País teria mais 
municípios predominantemente rurais, que 
representariam 60,4% das cidades brasileiras, 
tendo estes espaços características relaciona-
das com a matriz econômica brasileira, que 
é voltada para a produção de commodities33.

Em relação às áreas urbanas brasileiras, há 
uma tendência atual de aumento do uso de 
agrotóxicos, devido aos esforços de combater 
os surtos de doenças transmitidas por vetores, 
como é o caso da infecção pelo vírus Zika. 
Essa ação pode, potencialmente, aumentar a 
exposição a pesticidas para toda a população, 
incluindo mulheres grávidas.

Para a população geral, a dieta é considerada 
como a principal via de exposição aos agro-
tóxicos, por meio dos resíduos deixados por 
essas substâncias nos alimentos. O Programa 
de Avaliação de Resíduos de Pesticidas em 
Alimentos (Para) foi desenvolvido pela Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil em 
2001. Esse programa mede as concentrações 
e os tipos de resíduos de ingredientes ativos 
nas lavouras. Em 2012, foram analisadas 1.397 
amostras de culturas. Em 25% das análises, 
foram detectados resíduos de ingredientes 
ativos acima dos limites máximos (MLR – 
Limite Máximo de Resíduo) ou ingredientes 
ativos não legalizados34. 

O Departamento de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde do Brasil vem realizando o 
Programa Nacional de monitoramento de resí-
duos de agrotóxicos em água potável, em todos 
os municípios do País, desde a última década. 
No ano de 2013, foram coletadas amostras de 
água potável em 1.598 municípios. A análise 
identificou, pelo menos, uma amostra acima 
dos limites máximos de resíduos de agrotóxi-
cos na água potável em 337 (21%) municípios35.

Agrotóxicos como a atrazina, o alacloro e o 
clorpirifós são classificados como DE, enquan-
to outros, como diuron e bifentrina, são classi-
ficados como substâncias tóxicas à reprodução. 

Além de possuírem classificações distintas, 
os agrotóxicos considerados teratogênicos 
também possuem diversos mecanismos de 
ação. Eles podem atravessar a placenta e serem 
absorvidos sistemicamente, podem agir por 
meio da desregulação endócrina, da indução 
ao dano genético, causando defeitos nas células 
neuronais e o estresse oxidativo, sendo estes 
os mecanismos propostos como principais 
para a toxicidade desses produtos perante 
o desenvolvimento36. Levando-se em conta 
esses fatores, não se sabe qual a possibilidade 
de potencialização ou anulação dos efeitos 
quando existem tantos princípios ativos com 
mecanismos de ação e toxicologia diversos 
interagindo no corpo e no meio ambiente. 

Outro fator a ser mencionado é a fonte de 
dados utilizada. Embora tenha havido melhora 
constante do alcance e capacidade de regis-
tro do Sinasc, a subnotificação de dados pode 
constituir uma limitação deste estudo. Estudos 
realizados no Brasil analisando a qualidade 
dos dados obtidos nas declarações de nasci-
mento, baseados no Sinasc, revelaram uma 
subnotificação de MC ao nascimento em várias 
regiões do País37.

Outros fatores importantes de serem men-
cionados, que não puderam ser mensurados 
neste estudo, são os óbitos fetais e os abortos 
espontâneos. Regidor et al.38 demonstraram 
que famílias de agricultores tiveram maior 
risco de apresentarem gestações com desfecho 
em morte fetal em áreas onde os agrotóxi-
cos são mais utilizados quando comparadas 
a outras regiões da Espanha, sendo o risco 
ainda maior quando o período da concepção 
coincide com o máximo uso dos agrotóxicos. 
Um estudo italiano verificou a presença de 
agrotóxicos DE em 11 em um total de 24 nati-
mortos, incluindo agrotóxicos organoclorados 
e organofosforados como clordano, heptacloro, 
clorfenvinfós, clorpirifós, e ainda aqueles cujo 
uso está banido como DDT e seu metabólito 
DDE39. Pode-se inferir que muitos casos de 
MC resultaram em óbitos fetais e abortos es-
pontâneos, o que tornaria os números relacio-
nados com o desfecho estudado ainda maiores. 
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Apesar dos obstáculos metodológicos que 
dificultam a elaboração de estudos sobre o 
assunto, é importante que pesquisas sejam 
realizadas para alertar sobre problemas de 
saúde causados à população e propor novas 
soluções perante a utilização maciça desses 
produtos químicos. Outro obstáculo é o con-
trole efetivo da comercialização desses itens, 
que é muito pequena no cenário brasileiro. Os 
dados referentes ao uso de produtos não são 
sistematizados em bancos de dados informati-
zados para a grande maioria dos estados. Isso 
dificulta medir o impacto da exposição sofrida 
pela população. Além disso, há grandes inves-
timentos fornecidos às indústrias de agrotó-
xicos no comércio brasileiro. Vários subsídios 
governamentais foram concedidos direta ou 
indiretamente a essas empresas, quer pela 
obtenção de crédito rural previsto àqueles que 
adotam esse modelo de agricultura, quer pela 
isenção do imposto sobre o comércio de agro-
tóxicos, o que, consequentemente, aumenta o 
consumo dessas substâncias.

Outro agravante nesse contexto é a per-
missão que garante às empresas o direito de 
comercializar no Brasil produtos proibidos no 
estrangeiro, o que demonstra uma fraca políti-
ca de monitoramento ambiental no consumo 
de agrotóxicos por parte do governo brasileiro. 
Por meio da ação do lobby exercido por essas 
empresas em parlamentares e gestores, há 
pressões políticas e econômicas intensas sobre 
órgãos reguladores brasileiros responsáveis 
pelas reavaliações desses produtos, gerando 
interferência nas decisões nacionais sobre 
a matéria. Atualmente, o Projeto de Lei nº 
6.299/2002 está sendo discutido no parla-
mento brasileiro, o que tornaria ainda mais 
fácil a comercialização de substâncias que já 
foram proscritas em outros países. Diversas 
entidades científicas e a sociedade civil en-
viaram notas de repúdio a tal projeto40. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) enviou, 

especificamente, uma carta ao governo brasi-
leiro indicando que esse projeto significa um 
enfraquecimento dos critérios de aprovação 
para a comercialização de pesticidas, consti-
tuindo uma ameaça aos direitos humanos41. 

Conclusões

Os dados apresentados sustentam a ideia de 
que a exposição ambiental sofrida pela popu-
lação das microrregiões e estados estudados 
tem aumentado ao longo do tempo e tem in-
fluenciado na incidência de MC. É necessário 
que haja o aprimoramento do controle do uso 
de agrotóxicos, associado a uma avaliação ri-
gorosa desses contaminantes no ambiente, 
incluindo alimentos, água potável, ar e solo. 
Considerando que, no Brasil, o comércio de 
agrotóxicos tem apresentado crescimento 
exponencial nos últimos 10 anos, o estabe-
lecimento de ações de vigilância referente a 
esses produtos torna-se ainda mais essencial. 

O impacto potencial dos agrotóxicos na 
saúde humana tem sido um tópico relevante 
de debate na sociedade científica interna-
cional. Sob essas circunstâncias, este estudo 
visa alertar para os problemas relacionados 
com o uso de agrotóxicos no País, e pretende 
contribuir para o melhoramento de políticas 
públicas que visem à diminuição e ao controle 
do uso dessas substâncias. 
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RESUMO Estudo transversal realizado com dados de inquérito de serviços em quatro grandes 
cidades brasileiras. Esta investigação analisa dados de Campinas (SP), objetivando caracterizar 
o perfil das gestantes de alto risco acompanhadas nos ambulatórios públicos especializados, 
bem como verificar e discutir aspectos relacionados ao cuidado compartilhado na decisão da via 
de parto durante o pré-natal especializado. Amostra calculada considerando a prevalência de 
gestação de alto risco, perfil de morbidade e cobertura dos serviços especializados. Questionário 
aplicado a 405 gestantes desses serviços, e realizada análise descritiva a partir da distribuição 
de frequências das questões. Perfil de gestantes majoritariamente jovens, negras, com ensino 
médio completo e sem plano de saúde. Verificou-se associação estatística entre variáveis: quando 
as mulheres fazem a escolha do seu parto individualmente, a maioria opta pelo parto normal; 
quando apenas o médico decide, a maioria indica cesariana; e, quando se decide conjuntamen-
te, prevalece a cesariana, porém, em percentual mais baixo do que quando o médico decide 
sozinho. Destaca-se a necessidade de discutir a assimetria de poder entre médicos e usuários 
na cogestão do cuidado como componente fundamental para qualificar o trabalho em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE Cuidado pré-natal. Gravidez de alto risco. Assistência integral à saúde. 
Tomada de decisões. Autonomia pessoal.

ABSTRACT Cross-sectional study carried out with survey data in four large Brazilian cities. This 
research analyzes data from Campinas (SP), aiming at characterizing the profile of high-risk 
pregnant women followed-up at specialized public outpatient clinics, as well as to verify and 
discuss aspects related to collaborative care in the decision on the route of birth delivery during the 
specialized prenatal care. The sample was calculated considering the prevalence of the high-risk 
pregnancy, morbidity profile and coverage of specialized services. Questionnaires were applied 
to 405 pregnant women of these services, and a descriptive analysis was performed based on the 
frequency distribution of the questions. The profile of pregnant women is mainly composed of 
young, black women, who have completed high school and without health insurance. There was a 
statistical association between variables: when women choose their own route of birth individually, 
the majority opts for normal birth; when only the doctor decides, the majority indicates cesarean 
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Introdução

A melhoria da saúde das gestantes foi elencada 
como um dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano 
2000, com o apoio de 191 nações1. As metas 
estabelecidas para serem alcançadas até o 
ano de 2015 melhoraram indicadores rela-
cionados à saúde em muitos países, inclusive 
das gestantes. A estratégia de traçar metas 
foi avaliada como positiva pela organização 
internacional, e, dando seguimento a suas 
ações propositivas, em 2015, foi elaborada 
a agenda ‘Transformando o Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável’2, constituída por 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), para 
serem alcançados até 2030. Neste sentido, 
reconfigurando o quadro de preocupações 
mundiais, a saúde materna consta no objeti-
vo número três dos ODS, denominado saúde 
e bem-estar, e é composta por nove metas a 
serem atingidas até 2030, sendo que a primei-
ra delas é a redução da taxa de mortalidade 
materna global para menos de 70 mortes por 
100.000 nascidos vivos2.

No Brasil, as políticas de saúde que contem-
plam a saúde materno-infantil apresentam, 
desde 1999, a vigilância epidemiológica da 
mortalidade infantil e materna como respon-
sabilidade do município3, e, junto a outras 

políticas, vêm implementando ações a fim de 
melhorarem os indicadores nacionais, o que 
contempla os objetivos de desenvolvimento 
apresentados anteriormente. Para fortalecer 
tais ações, em 2004, o Ministério da Saúde 
propôs um Pacto Nacional pela Redução da 
Mortalidade Materna e Neonatal4. O Pacto 
apresenta o objetivo de articular vários setores 
governamentais e sociedade civil para qualificar 
a atenção à saúde das mulheres e de recém-
-nascidos e afirma como meta a redução de 
15% da mortalidade materna e neonatal no País. 

Conforme dados globais publicados em 
20185, entre 1990 e 2015, a mortalidade materna 
no mundo caiu cerca de 44%. No entanto, os 
índices de mortalidade materna permanecem 
entre os menos equitativos de todos os indica-
dores de saúde, que variam de menos de cinco 
mortes maternas por 100.000 nascidos vivos 
em países de alta renda para mais de 500 por 
100.000 nascidos vivos em vários países da 
África Subsaariana6. O alto número de mortes 
maternas em algumas áreas do mundo reflete 
desigualdades no acesso aos serviços de saúde 
e destaca a lacuna entre ricos e pobres, sendo 
um índice sensível para inequidades sociais. 
Quase todas as mortes maternas ocorrem em 
países em desenvolvimento, e mais da metade 
ocorrem em ambientes frágeis e em contextos 
de crises humanitárias. Destacam-se, ainda, as 
disparidades entre mulheres com baixas e altas 
rendas e entre a população rural e a urbana5.

section; and, when a joint decision is made the cesarean section prevails, but, in a lower percent-
age than when the doctor decides alone. It is necessary to discuss the power asymmetry between 
doctors and users in the care management as a fundamental component to qualify health work.

KEYWORDS Prenatal care. Pregnancy high-risk. Comprehensive health care. Decision making. 
Personal autonomy.
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A redução da mortalidade materna é central 
nas políticas de saúde pautadas na formação 
de Redes de Atenção à Saúde (RAS), que são 
arranjos organizativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 
que, integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logística e de gestão, buscam garan-
tir a integralidade do cuidado7. Os pontos de 
atenção à saúde são espaços onde se ofertam 
determinados serviços de saúde de forma sin-
gular, cabendo às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) o papel de porta de entrada nas RAS.  

No caso da redução da mortalidade materna, 
a Rede Cegonha8, instituída pelo Ministério 
da Saúde, em 2011, ao ser implementada em 
alguns estados, trouxe grandes avanços. Assim, 
são objetivos da Rede Cegonha: o acolhimento 
às intercorrências na gestação, com avaliação e 
classificação de risco e vulnerabilidade; acesso 
ao pré-natal de alto de risco em tempo oportu-
no; realização dos exames de pré-natal de risco 
habitual e de alto risco; e acesso aos resultados 
em tempo oportuno. Enfatiza-se que a Rede 
Cegonha, em relação às iniciativas anteriores 
de melhoria da atenção à saúde materno-infantil, 
traz como diferencial a articulação dos pontos de 
atenção numa rede de cuidados integral. 

A mortalidade materna no Brasil caiu 58% 
entre 1990 e 2015, passando de 143 para 60 
óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos9. As 
causas maternas caíram em 56%, as neonatais 
em 56,7%, e as nutricionais em 50,2%. Em 
Campinas, no ano de 2016, a razão de mor-
talidade materna era de 33 óbitos para cada 
100.000 nascidos vivos10, índice que supera 
a média nacional e alcança o Objetivo 5 do 
Desenvolvimento do Milênio de melhorar a 
saúde materna, com meta de 35 óbitos por 
100 mil nascidos vivos em 2015.

No que se refere à saúde da gestante, o 
cuidado na gestação de alto risco é um dos 
aspectos essenciais a fim de reduzir a morbi-
mortalidade infantil e materna. Considera-se 
gestação de alto risco 

aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou 
do feto e/ou do recém-nascido têm maiores 

chances de serem atingidas que as da média 
da população considerada11. 

Os fatores que aumentam o risco de uma 
gestação podem ser divididos em fatores pre-
sentes antes da gestação e fatores que surgem 
durante a gestação.

Os fatores de risco presentes anteriormente 
à gestação podem estar relacionados às carac-
terísticas individuais e condições sociodemo-
gráficas desfavoráveis, à história reprodutiva 
anterior ou às condições clínicas preexistentes. 
Já aqueles que surgem durante a gestação cor-
respondem à exposição indevida ou acidental 
a fatores teratogênicos, doenças obstétricas 
na gravidez atual e intercorrências clínicas11.

 O objetivo de se determinar o risco de uma 
gestação é desencadear ações que possam 
reduzir a morbimortalidade infantil e materna, 
consideradas altamente evitáveis. Em geral, as 
gestantes de alto risco são encaminhadas para 
acompanhamento em um serviço especiali-
zado, contudo, recomenda-se que a gestante 
mantenha o vínculo com a equipe de atenção 
primária que iniciou o pré-natal11, tal qual a 
proposta das RAS, incluindo a Rede Cegonha.

A atenção pré-natal para as mulheres com 
gestação de alto risco guarda características e 
protocolos específicos, inclusive orientações 
sobre o tipo de parto mais seguro em cada 
situação11. De acordo com o ‘Manual técnico 
de gestação de alto risco’, a decisão deve ser 
tomada de acordo com cada caso, e é funda-
mental o esclarecimento da gestante e de sua 
família, cuja participação deve estar garantida 
no processo decisório. Salienta-se que gestação 
de risco não é sinônimo de cesariana, sendo 
possível a indução do parto ou aguardar o seu 
início espontâneo11. Contudo, o que se tem 
evidenciado nos indicadores nacionais é o 
aumento no número de cesáreas, incluindo 
os casos de gestação de alto risco. 

Há evidências de que, quanto mais as taxas 
de cesárea se distanciam dos 15% preconizados 
pela OMS, mais forte fica sua associação com a 
mortalida¬de materna e com a mortalidade ne-
onatal. No ano de 2007, 47% de todos os partos 
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ocorridos no País foram por cesariana, sendo 
que quase metade delas foi programada12. Em 
2016, o Brasil figurava como vice-líder mundial 
em número de cesáreas, contabilizando 55,6% 
dos partos no País. Em Campinas, a proporção 
de parto normal de mães residentes no mu-
nicípio no ano de 2016 foi de 36,2%, somados 
aqueles ocorridos no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e na saúde suplementar13. 

Em fevereiro de 2017, foi publicada a 
Portaria nº 353 da Secretaria de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saúde, que aprovou as 
Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 
Normal, considerando que, apesar de o avanço 
da obstetrícia ter contribuído para melhorar 
os indicadores de morbidade e mortalidade 
materna e perinatais, tem-se hoje um modelo 
de assistência obstétrica que considera a gravi-
dez, o parto e o nascimento como doenças e que 
submetem as gestantes e os recém-nascidos 
a altas taxas de intervenções. Essas diretrizes 
devem ser consideradas conjuntamente às 
Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação 
Cesariana, aprovadas pela Portaria nº 306 e 
publicadas em 29 de março de 2016.

Métodos

Estudo transversal realizado com dados de 
inquérito de serviços que entrevistou 1.886 
mulheres nos municípios de Campinas, 
Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre, entre 
março e setembro de 2016. Este estudo foi 
realizado com os registros das gestantes de 
serviços especializados em gestação de alto 
risco do SUS Campinas. Foi selecionada uma 
amostra não probabilística, por serem redu-
zidos os números de serviços especializados 
e de pacientes atendidas nesses serviços. O 
número de pessoas para compor a amostra 
foi calculado pela expressão algébrica que 
determina o tamanho de amostras para esti-
mação de proporções. Para uma proporção de 
0,50, correspondente à máxima variabilidade 
para a frequência dos eventos estudados, co-
eficiente de confiança de 95% (z = 1,96), erro 

de amostragem de 5%, o tamanho calculado 
da amostra foi de 400 gestantes.

Desta forma, foram entrevistadas todas as 
gestantes atendidas entre março e setembro 
de 2016 (n=405), em todos os serviços sele-
cionados, considerando-se como população 
de estudo todas as pacientes residentes em 
Campinas e atendidas em consultas médicas 
nas unidades de saúde de atenção especiali-
zada e encaminhadas pela atenção básica que 
desejaram participar da pesquisa (critérios 
de inclusão). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unicamp sob o parecer 
nº 1.777.800/2016. Antes da aplicação de cada 
questionário, foi realizada a leitura do termo 
de consentimento livre e esclarecido, assinado 
por todas as mulheres que concordaram em 
participar do estudo, conforme Resolução nº 
466/2012.

As informações foram obtidas por meio de 
questionário estruturado previamente testado 
em estudo piloto e aplicado por entrevistado-
res treinados e supervisionados. Neste estudo, 
as seguintes variáveis foram consideradas:

Sociodemográficas e informações sobre 
atenção especializada: faixa etária (14 a 19, 20 
a 29, 30 a 39, 40 anos e mais), cor da pele/raça 
(branca, preta, amarela, parda ou indígena), 
escolaridade (Ensino Fundamental, Ensino 
Médio ou Ensino Superior), posse de convê-
nio/plano de saúde (sim ou não). Também, o 
tempo de gestação no momento da resposta 
ao questionário (1º, 2º ou 3º trimestre), tempo 
de gestação no início do pré-natal na outra 
unidade que realizou o encaminhamento (1º, 
2º ou 3º trimestre) e agendamento de retorno 
a partir da primeira consulta (sim ou não);  

Cuidado compartilhado: foi feita a escolha da 
forma de parto (não; sim, parto normal; sim, 
parto cesáreo). Entre as que responderam 
‘sim’, perguntou-se sobre a possibilidade de 
negociar com o médico a forma do parto (não, 
o médico escolheu sozinho; não, eu escolhi 
sozinha; sim).
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Foi realizada análise descritiva das variá-
veis selecionadas no estudo a partir da distri-
buição de frequências absolutas e relativas. 
Verificou-se a associação entre a forma de 
parto e o tempo de gestação. Ainda, foi verifica-
da associação entre a possibilidade de decidir 
junto com o médico a forma do parto com a 
escolaridade, a cor da pele/raça da gestante e a 
forma de parto escolhida (cesárea ou normal). 
Essas análises foram realizadas pelo teste Qui-
quadrado de Pearson, considerando-se um 
nível de significância de 5%.

Local do estudo

O município de Campinas é considerado de 
grande porte, com mais de um milhão de ha-
bitantes, sendo a cidade mais importante da 
Região Metropolitana de que faz parte. Está 
situada em um grande centro de desenvol-
vimento da indústria, dos agronegócios, de 
comércio e serviços do estado de São Paulo, 
além de ser conhecida nacionalmente como 
polo científico e tecnológico, contando com 
duas grandes universidades e diversas insti-
tuições de fomento à tecnologia14.

Em Campinas, o processo de implantação 
do SUS desdobrou-se numa extensa e com-
plexa rede de serviços, instâncias de gestão e 
controle social. Atualmente, a cidade é gestora 
plena de seu sistema de saúde, modalidade 
de gestão em que todas as decisões quanto ao 
gerenciamento de recursos e serviços, sejam 
eles próprios, conveniados ou contratados, 
dão-se no âmbito do município.

No caso da gestação de alto risco, os pontos 
de atenção à saúde das gestantes são as UBS, 
ambulatórios especializados em pré-natal de 
risco, maternidades e hospitais. Em Campinas, 
há 63 UBS e 163 equipes de saúde da família10. 
Por ocasião da implantação do Programa 
de Saúde da Família de Campinas/Paideia, 
em 2001, decidiu-se trabalhar com equipes 

ampliadas, mantendo ginecologistas e pedia-
tras, juntamente com médicos generalistas, nas 
equipes de saúde da família, de forma que cada 
equipe se responsabilizasse por cerca de 1.400 
famílias ou 7.000 pessoas. Assim, o pré-natal 
na UBS pode ser realizado tanto por médicos 
generalistas quanto por ginecologistas.

Frente a uma gestante considerada de alto 
risco, a equipe da UBS pode encaminhá-la 
ao Centro de Atenção Integrada à Saúde da 
Mulher (Caism), da Unicamp, ao Hospital 
da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas e à Maternidade de Campinas, 
por meio de um sistema informatizado de 
regulação (Sistema On-line, o SOL), a partir 
de critérios de encaminhamento definidos 
segundo o protocolo municipal15.

Resultados e discussão

Entre as gestantes entrevistadas, a média de 
idade foi de 32,1 anos (dp=2,1), sendo que 16,1% 
eram menores de 20 ou maiores de 40 anos 
no momento da aplicação do questionário. 
Esses limites etários fazem parte do conjunto 
de critérios presentes no protocolo de enca-
minhamento ao pré-natal de alto risco do 
município. Quanto à cor da pele/raça, 42,8% 
se declararam pardas. Com relação à escola-
ridade, a maior parte cursou o Ensino Médio, 
50,7%, e apenas 8,9% iniciaram ou concluíram 
o Ensino Superior. Quase 90,0% das gestantes 
não possuíam convênio/plano de saúde, con-
forme mostrado na tabela 1.

No que se refere ao tempo atual de gestação, 
59,9% estavam no 3º trimestre na ocasião da 
aplicação do questionário, e a maioria, 85,6%, 
iniciou o pré-natal ainda no 1º trimestre de 
gestação. Em torno de 97,0% das gestantes 
saíram da primeira consulta do pré-natal de 
risco com a consulta de retorno agendada 
(tabela 1).
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Tabela 1. Características sociodemográficas das entrevistadas e informações sobre atenção especializada. Campinas, 
2016

Variáveis/categorias n %

Faixa etária

14 a 19 32 7,9

20 a 29 169 41,8

30 a 39 170 42,1

40 e mais 33 8,2

Cor da pele

Branca 149 37,1

Parda 172 42,8

Negra/Preta 74 18,4

Outras 7 1,7

Escolaridade

Analfabeto + Ensino Fundamental incompleto 23 21,5

Ensino Fundamental completo 14 5,7

Ensino Médio incompleto 53 13,2

Ensino Médio completo 205 50,7

Superior incompleto 14 3,5

Superior completo 22 5,4

Posse de convênio/plano de saúde

Não 363 89,8

Sim 41 10,2

Tempo de gestação atual

1º trimestre 27 6,7

2º trimestre 135 33,4

3º trimestre 242 59,9

Tempo de gestação no início do pré-natal na outra Unidade que realizou o encaminhamento

1º trimestre 345 85,6

2º trimestre 48 11,9

3º trimestre 10 2,5

Deixou a primeira consulta do pré-natal de risco com agendamento para retorno

Não 12 3,0

Sim 391 97,0

Fonte: Elaboração própria.

O início precoce do pré-natal, tal qual 
preconizado pela Rede Cegonha8 em 2013, 
demonstra que as gestantes atendidas pelo 
SUS Campinas não encontraram barreiras de 

acesso importantes, como sabido em outras 
cidades do País16,17. Pode-se supor que a alta 
cobertura de serviços da atenção primária e a 
presença de médicos ginecologista-obstetras 
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na atenção básica do município contribuíram 
positivamente para a captação das gestantes 
em tempo oportuno.

Por outro lado, ainda que existam critérios 
reunidos em um protocolo municipal15 para 
encaminhamento das gestantes ao Pré-Natal 
de Alto Risco (PNAR), verificou-se que 49,4% 
das gestantes foram inseridas nos serviços 
especializados ainda no primeiro trimestre 
da gestação. Considerando a existência de 
profissionais especialistas na atenção básica 
e os critérios elencados no protocolo de enca-
minhamento ao PNAR, chama a atenção que 
tantas mulheres sejam inseridas precocemente 
em serviço especializado, uma vez que a maior 
parte das doenças obstétricas relevantes ocorre 
a partir do segundo trimestre de gestação18. 
Ainda assim, poderiam estar sob cuidados em 
seu território com o médico gineco-obstetra 

presente no modelo de atenção básica adotado 
pelo município.

No caso de a consulta de retorno estar 
garantida a quase todas as gestantes que se 
consultaram pela primeira vez no serviço es-
pecializado, embora, em uma primeira leitura, 
possa parecer positivo, cabe refletir se há uma 
inadequada fixação de gestantes no serviço 
especializado que poderiam seguir o pré-natal 
em seu bairro, na unidade básica de saúde, com 
as devidas orientações a partir do diagnóstico 
feito pelo serviço especializado.

Nos gráficos 1 e 2, estão apresentadas 
algumas variáveis relacionadas à decisão com-
partilhada sobre a via do parto. Observou-se 
que a maioria das mulheres não havia conver-
sado com o médico sobre o tipo de parto, e, 
das que responderam positivamente, apenas 
35,5% escolheram junto ao médico.

Gráfico 1. Possibilidade de negociar com o médico a via do parto. Campinas, 2016

35% 39%

26%

Não, médico sozinho

Não, gestante sozinha

Sim, decisão conjunta

Fonte: Elaboração própria.

No que se refere à escolha da forma de 
parto e ao tempo de gestação, das que res-
ponderam (n = 391), 66,8% ainda não haviam 
escolhido, e, entre essas, apenas 8,0% estavam 
no primeiro trimestre de gestação. Destaca-
se, ainda, que, entre as mulheres no terceiro 

trimestre de gestação, 65,2% (n = 145) também 
não fizerem referência à escolha do tipo de 
parto (normal ou cesárea). Por fim, não houve 
associação estatisticamente significativa 
entre a forma do parto escolhida e o tempo 
de gestação (p = 0,113).



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 406-416, ABR-JUN, 2019

Perfil das gestantes de alto risco e a cogestão da decisão sobre a via de parto entre médico e gestante 413

Destaca-se, ainda, que, entre as mulheres 
que estavam no terceiro trimestre de gestação, 
65,2% (n = 145) também não fizeram referência 
à escolha do tipo de parto (normal ou cesárea). 
Por fim, não houve associação estatisticamente 
significativa entre a forma do parto escolhida 
e o tempo de gestação (p = 0,113).

Nota-se que a temática do parto propria-
mente dito está pouco presente nas consultas 
de pré-natal, mesmo nos estágios avançados da 
gestação. Outro estudo18 aponta, ainda, que as 
orientações sobre práticas para facilitar o parto 
apresentaram baixa frequência, reforçando o 
caráter biomédico da assistência.

Em 2018, a OMS publicou19 um conjunto 
de recomendações para garantir que grávidas 
saudáveis tenham uma experiência positiva 
na hora do parto natural, objetivando reduzir 
intervenções médicas desnecessárias. Entre 
as orientações, inclui-se uma melhor comu-
nicação entre os médicos e as mães, permitin-
do que as mulheres também possam opinar 
sobre a administração de sua dor durante o 
processo de dilatação e posições para o parto. 
Tradicionalmente, os serviços de saúde têm 
uma tendência a identificar o usuário como 
um ser passivo, alijado de recursos para lidar 

com sua situação, de modo a reforçar sua de-
pendência e identificar a potência apenas no 
polo do profissional.

Destaca-se que, embora um percentual sig-
nificativo das mulheres tenha feito a escolha 
da via do parto sem discutir com o médico, 
entende-se que essa não é uma escolha au-
tônoma ou reveladora de protagonismo, uma 
vez que o estudo investigou se ‘foi possível 
negociar a forma de parto’. Ou seja, essas 
mulheres podem não ter recebido a atenção 
necessária para construir sua decisão, apoiadas 
em informações técnicas do médico e com 
possibilidade de lhe comunicar seus desejos 
e anseios pessoais dentro de uma relação de 
cuidado compartilhado e confiança. Chama, 
ainda, a atenção o relato de que 39% das de-
cisões foram tomadas exclusivamente pelo 
médico, o que evidencia a impossibilidade de 
diálogo sobre a forma de parto.

Para as gestantes que referiram ter sido feita 
a escolha do tipo de parto (normal ou cesárea, 
n = 121), foi verificada a associação com a pos-
sibilidade de decidir com o médico. Entre as 
mulheres que relataram escolha individual 
do médico, 71,7% dos profissionais optaram 
pela cesárea, e, na escolha individual da 

Gráfico 2. Decisão da forma de parto. Campinas, 2016

Fonte: Elaboração própria.

33%

67%

Sim

Parto normal
15,6%

Cesárea
17,6%

Não
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gestante, 84,4% optaram pelo parto normal. 
Já entre as que mencionaram a possibilidade 
de decisão conjunta, 60,5% optaram pela 
cesárea. Houve diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,001) em relação à forma 
de parto e a possibilidade de escolha (dados 
não apresentados em tabela). 

Esses resultados apontam para situação 
semelhante ao estudo de Barbosa sobre parto 
cesáreo20, em que apenas 17% das mulheres 
entrevistadas solicitaram cesárea. Conforme 
a análise de Tedesco21, em geral, a gestan-
te não participa da escolha da via de parto, 
sendo apenas informada sobre a decisão. Essa 
realidade tem sido apontada como um dos 
fatores que contribuem para o aumento do 
parto cirúrgico. Além disso, ressaltamos que, 
para a escolha individual do médico ou para 
a possibilidade de decisão conjunta, em que 
o tipo de parto foi a cesárea, 62,7% das mu-
lheres (n = 59) não souberam dizer o motivo 
da escolha.

Não foi verificada associação estatística 
(p > 0,05) para escolaridade e cor da pele/
raça da gestante quanto à possibilidade de 
escolha. Contudo, outros estudos realizados 
no País encontraram relevantes relações entre 
desigualdades raciais e sociodemográficas e a 
assistência ao pré-natal e ao parto22,23.

Por fim, destaca-se que os acontecimen-
tos são sempre coproduzidos, bem como os 
sujeitos e as organizações, de forma que há 
uma corresponsabilidade pela constituição 
de contextos singulares24. Admitir que os su-
jeitos e fatores estão em constante interação, 
influenciando-se mutuamente, é ponto de 
partida para reflexão e mudanças nas práticas 
do trabalho em saúde. Para o desenvolvimento 
de uma relação de cuidado integral, é neces-
sário incluir a centralidade da participação 
do usuário e considerá-lo sujeito de sua vida 
em todos os momentos, inclusive nas circuns-
tâncias de fragilidade psíquica e biológica. Ao 
destacar o papel ativo dos sujeitos na coprodu-
ção de saúde, reafirma-se o seu protagonismo 
na gestão de si e na relação com suas próprias 
limitações. 

Considerações finais

Foi encontrado um perfil de gestantes ma-
joritariamente jovens, negras, com ensino 
fundamental completo e sem plano de saúde 
nos serviços especializados em gestação de 
alto risco de Campinas.

Os testes estatísticos demonstram associa-
ção entre as variáveis ‘tipo de parto escolhido’ 
e ‘possibilidade de escolher conjuntamente 
o tipo de parto’. Quando as mulheres fazem 
a escolha do seu parto individualmente, a 
maioria delas opta pelo parto normal. Por outro 
lado, quando o médico decide sozinho sobre o 
tipo de parto a ser realizado, a maioria indica a 
cesariana. Nos casos em que foi possível fazer a 
cogestão da decisão sobre o tipo de parto a ser 
escolhido, verificou-se que prevalece a opção 
pela cesariana, porém, em percentual bem 
mais baixo do que quando o médico decide 
sozinho.

Apontamos para a necessidade de discutir 
a assimetria de poder entre médicos e gestan-
tes de alto risco na cogestão do cuidado. Este 
estudo limitou-se a verificar associações es-
tatísticas para as características consideradas, 
sendo necessárias pesquisas qualitativas para 
ajudar a elucidar essa relação, especialmente 
por meio de observação e entrevistas em pro-
fundidade com ambos os atores.

Colaboradores

Fernandes JA (0000-0001-6057-5058)* con-
tribuiu substancialmente para a concepção 
e para a análise e a interpretação dos dados; 
contribuiu significativamente para a elabo-
ração do rascunho e participou da aprovação 
da versão final do manuscrito. Campos GWS 
(0000-0001-5195-0215)* contribuiu significa-
tivamente para a revisão crítica do conteúdo 
e participou da aprovação da versão final do 
manuscrito. Francisco PMSB (0000-0001-
7361-9961)* contribuiu para a análise e a inter-
pretação dos dados e participou da aprovação 
da versão final do manuscrito. s

*Orcid (Open Researcher 
and Contributor ID).



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 406-416, ABR-JUN, 2019

Perfil das gestantes de alto risco e a cogestão da decisão sobre a via de parto entre médico e gestante 415

Referências

1. Organização Mundial da Saúde. Objetivos de Desen-

volvimento do Milênio Brasil [internet]. [acesso em 

2019 fev 2]. Disponível em: http://www.odmbrasil.

gov.br/.

2. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-

to. Acompanhando a agenda 2030 para o desenvol-

vimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema 

das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação 

de indicadores nacionais referentes aos objetivos 

de desenvolvimento sustentável [internet]. Brasília, 

DF: PNUD; 2015 [acesso em 2019 fev 2]. Disponível 

em: http://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/

agenda2030/undp-br-Acompanhando-Agenda2030-

-Subsidios_iniciais-Brasil-2016.pdf.

3. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de vigilância do 

óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do 

Óbito Infantil e Fetal. Brasília, DF: MS; 2009.

4. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Aten-

ção à Saúde, Departamento de Ações Programáti-

cas Estratégicas. Pacto Nacional pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal [internet]. Bra-

sília, DF: MS; 2004 [acesso em 2019 fev 2]. Dis-

ponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/

images/pdf/2016/junho/20/2.a%20Pacto%20

redu%C3%A7%C3%A3o%20mortalidade.pdf.

5. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informa-

tiva sobre mortalidade materna. [internet]. Brasília, 

DF: Opas; 2018 [acesso em 2019 fev 2]. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_

content&view=article&id=5741:folha-informativa-

-mortalidade-materna&Itemid=820.

6. Restrepo-Méndez MC, Victora CG. Maternal mortali-

ty by age: who is most at risk? Lancet. 2014; 2(3):120-

121.

7. Santos L. Região de saúde e suas redes de atenção: 

modelo organizativo-sistêmico do SUS. Ciênc. Saú-

de Colet. 2017; 22(4): 1281-1289.

8. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1459, de 24 

de junho de 2011. Institui no âmbito do Sistema Úni-

co de Saúde – SUS – a Rede Cegonha. Diário Oficial 

da União. 24 Jun 2011.

9. Souza MFM, Malta DC, Franca EB, et al. Transição 

da saúde e da doença no Brasil e nas Unidades Fede-

radas durante os 30 anos do Sistema Único de Saú-

de. Ciênc. Saúde Colet. [internet]. 2018 [acesso em 

2018 jul 18]; 23(6):1737-1750. Disponível em: http://

ref.scielo.org/p6zsb4.

10. Secretaria Municipal de Saúde [internet]. Campinas: 

Prefeitura Municipal de Campinas; 2016. [acesso em 

2017 maio 5]. Disponível em: http://www.saude.cam-

pinas.sp.gov.br/saude/.

11. Brasil. Ministério da Saúde. Gestação de Alto Risco: 

Manual Técnico. Brasília, DF: MS; 2012.

12. Victora CG, Aquino EM, Leal MC, et al. Maternal and 

child health in Brazil: progress and challenges. Lan-

cet. 2011; 377(9780):1863-76.

13. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de 

Saúde de Campinas 2018-2021. [internet]. Campinas: 

Prefeitura Municipal de Campinas; 2017 [acesso em 

2017 maio 10]. Disponível em: http://www.saude.cam-

pinas.sp.gov.br/cms/textos/2017/PMS_2018_2021_e_

PAS_2018_para_aprovacao.pdf.

14. Fernandes JA. Apoio institucional e cogestão: uma re-

flexão sobre o trabalho dos apoiadores do SUS Cam-

pinas [dissertação] [internet]. Campinas: Universi-

dade Estadual de Campinas; 2014. 100 p. [acesso em 

2019 jun 3]. Disponível em: http://repositorio.uni-

camp.br/bitstream/REPOSIP/312912/1/Fernandes_

JulianaAzevedo_M.pdf .

15. Secretaria Municipal de Saúde. Protocolo Pré-Natal 

de Alto Risco. [internet]. Campinas: Prefeitura Mu-

nicipal de Campinas; 2016 [acesso em 2016 dez 10]. 

Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/go-

verno/saude/atencao-a saude/saudeDaMulher_pro-

tocolos_espec_preNatalRisco.php.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 406-416, ABR-JUN, 2019

Fernandes JA, Campos GWS, Francisco PMSB416

16. Fernandes RZS, Vilela MFG. Estratégias de integra-

ção das práticas assistenciais de saúde e de vigilân-

cia sanitária no contexto de implementação de Rede 

Cegonha. Ciênc. Saúde Colet. 2014; 19(11):4457-4466.

17. Viellas EF, Domingues RMSM, Dias MAB et al. Assis-

tência pré-natal no Brasil. Cad. Saúde Pública. 2014; 

30(1):85-100.

18. Moura BLA, Alencar GP, Silva ZP, et al. Internações 

por complicações obstétricas na gestação e desfechos 

maternos e perinatais, em uma coorte de gestantes no 

Sistema Único de Saúde no Município de São Paulo. 

Cad. Saúde Pública [internet]. 2018 [acesso 2018 fev 

17]; 34(01):1-13. Disponível em: http://www.scielo.br/

pdf/csp/v34n1/1678-4464-csp-34-01-e00188016.pdf.

19. World Health Organization. Who Recommendations: 

intrapartum care for a positive childbirth experience 

[internet]. Geneva: World Health Organization; 2018 

[acesso em 2018 fev 17]. Disponível em: https://www.

who.int/reproductivehealth/publications/intrapar-

tum-care-guidelines/en/. 

20. Barbosa GP, Giffin K, Angulo-Tuesta A, et al. Parto 

cesáreo: quem o deseja? Em quais circunstâncias? 

Cad. Saúde Pública. 2003; 19(6):1611-1620.

21. Tedesco RP, Maia Filho NL, Mathias L et. al. Fato-

res determinantes para as expectativas de primiges-

tas acerca da via de parto. Rev. bras. ginecol. obstet. 

2004; 26(10):791-798.

22. Leal MC, Gama SGN, Cunha CB. Desigualdades ra-

ciais, sociodemográficas e na assistência ao pré-na-

tal e ao parto, 1999-2001. Rev. Saúde Pública. 2005; 

39(1):100-117.

23. Leal MC, Szwarcwald CL, Almeida PVB et al. Saú-

de reprodutiva, materna, neonatal e infantil nos 30 

anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Ciênc. Saú-

de Colet. 2018; 23(6):1915-1928.

24. Campos GWS, Onocko RT. Coconstrução de autono-

mia: o sujeito em questão. In: Campos GWS, Akerman 

M, Minayo MCS, organizadores. Tratado de Saúde 

Coletiva. São Paulo: Hucitec; 2012. p. 669-688.

Recebido em 19/07/2018 
Aprovado em 17/02/2019 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes)



RESUMO Estudo de caso documental e descritivo com abordagem qualitativa. Teve por objetivo 
reconhecer os discursos expressos nos Termos de Relato Circunstanciado (TRC), registrados no 
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2015, de mulheres acima de 18 anos que solicitaram 
o abortamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Nos 
TRC são relatadas as violências sofridas bem como a afirmação do desejo por interrupção da 
gestação. A análise dos dados foi realizada com apoio do software WebQDA. Foram identificados 
58 relatos, os quais depois de analisados, possibilitaram a identificação das 20 palavras mais 
frequentes nos discursos, dando visibilidade às histórias de violências vividas pelas participan-
tes. Concluiu-se que a pesquisa trouxe uma importante reflexão quanto à violência sexual em 
mulheres, bem como sua relação com questões de gênero. Foi possível identificar a partir dos 
discursos que as relações de poder estabelecidas acerca do fenômeno interferem diretamente 
nos comportamentos e condutas pós-violência sexual, culminando em gestações indesejadas. 
A necessidade de ampliar discussões que reflitam sobre conceitos enraizados historicamente 
é imprescindível, avançando, assim, no combate às relações de violência contra mulheres.

PALAVRAS-CHAVE Delitos sexuais. Violência contra a mulher. Aborto legal. Software.

ABSTRACT This is a documentary and descriptive case study with a qualitative approach. The 
goal of this study was to identify the statements expressed in the Terms of Detailed Accounts 
(TDA), registered between January 2009 and December 2015, of women over 18 who requested 
abortion at the Hospital Complex of the Federal University of Paraná. The violence suffered and 
the assertion of a desire to interrupt the pregnancy are reported in the TDAs. Data analysis was 
performed with the support of the WebQDA software. Fifty-eight reports were identified, which 
were then analyzed, allowing the identification of the 20 most frequent words in the statements, 
giving visibility to the stories of violence experienced by the participants. It was concluded that 
the research brought an important reflection on sexual violence toward  women, as well as its 
association to gender issues. It was possible to identify from the statements that the established 
power relations around the phenomenon interfere directly on the behaviors and actions after sexual 
violence, culminating in unwanted pregnancies. The need to expand discussions that contemplate 
historically rooted concepts is essential, thus promoting the fight against violence towards women.

KEYWORDS Sex offenses. Violence against women. Abortion, legal. Software.
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Introdução

A temática da violência sexual vem sendo am-
plamente discutida em todo o mundo apesar 
de não ser uma problemática exclusiva da atu-
alidade. Estudo realizado em 56 países estima 
que 1 em cada 14 mulheres no mundo já sofreu 
violência sexual praticada por homens desco-
nhecidos1. De acordo com o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, com dados de registros 
policiais realizados no ano de 2014, “[...] uma 
pessoa foi estuprada a cada 11 minutos”2(116). 

No Brasil, o crime de estupro está previsto 
no Código Penal Brasileiro e é definido como: 

Art. 213 Constranger alguém, mediante vio-
lência ou grave ameaça, a ter conjunção car-
nal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso3(54). 

No ano de 1998, ocorreram no Brasil diver-
sas discussões sobre as consequências da vio-
lência sexual às vítimas, em sua grande maioria 
do sexo feminino. Em 1999, o Ministério da 
Saúde instituiu a primeira norma técnica para 
atendimento integral de violência sexual, inti-
tulada: Prevenção e Tratamento dos Agravos 
Resultantes da Violência Sexual Contra 
Mulheres e Adolescentes4. Desde então, as 
demais normas técnicas editadas foram re-
vistas e ampliadas.

No município de Curitiba, o atendimen-
to à violência sexual acontece com base no 
Programa Mulher de Verdade – Atenção à 
Mulher em Situação de Violência5, instituído 
em 2002 pela Secretaria Municipal de Saúde e 
norteado pelo protocolo do Ministério da Saúde. 
É parte integrante do protocolo a realização do 
abortamento legal a mulheres que engravidaram 
em decorrência do crime de estupro. Tal direito 
está previsto no Código Penal Brasileiro em seu 
art. nº 128, inciso II e compõe a Norma Técnica 
de Atenção Humanizada ao Abortamento do 
Ministério da Saúde6,7.

A problemática deste estudo vem justa-
mente na contramão de alguns aspectos do 
protocolo de atendimento, visto que as suas 

participantes, por alguma razão, não chegaram 
até os serviços de saúde que realizam profila-
xias para possíveis contaminações por doenças 
infecciosas e contracepção de emergência no 
período de até 72 horas após a violência sofrida. 
Dentro desse universo, buscou-se reconhecer 
os discursos expressos nos Termos de Relato 
Circunstanciado (TRC), documento solicitado 
para a realização do abortamento, dando visi-
bilidade aos aspectos que permeiam a questão 
da violência sexual, desmistificando conceitos 
preestabelecidos que, por vezes, naturalizam o 
fenômeno e culpabilizam as mulheres. Segundo 
Kosik8, fenômenos possuem essências ocultas, 
destarte, o objetivo do estudo foi conhecer a 
realidade objetiva dos casos de violência sexual 
contra mulheres que solicitaram o abortamento 
legal na instituição investigada.

É importante lembrar que, apesar de 
ser um direito, a decisão das mulheres que 
buscam pelo abortamento é árdua e complexa. 
Descobrir-se grávida de um agressor é, sem 
dúvida, uma nova situação de violência. Além 
disso, a questão do abortamento é carregada 
de preconceitos e julgamentos morais por 
parte da sociedade e não raro pelas próprias 
mulheres violentadas que expressam se sen-
tirem culpadas por não desejar levar adiante 
a gestação. Enfrentar seus próprios preceitos 
morais, expondo para profissionais da rede de 
atendimento o ocorrido, além dos sintomas 
gestacionais e, muitas vezes, da falta de suporte 
familiar, faz deste enfrentamento um longo e 
doloroso percurso. 

Descrito no Código Penal Brasileiro desde 
1940, art. 128, é considerada lícita a interrupção 
da gestação decorrente de violência sexual6. 
No direito, é também denominado como aborto 
sentimental, lícito, ético ou humanitário9. 

O consentimento por escrito das mulheres 
é fundamental para a realização do aborta-
mento. Pautada em tratados e convenções 
internacionais acerca dos direitos sexuais e 
reprodutivos, a assistência às mulheres em 
situação de abortamento legal está prevista 
no âmbito dos direitos humanos, devendo, 
portanto, ser observada e garantida.
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Na perspectiva do atendimento integral, o 
Ministério da Saúde, no ano de 1999, organizou 
não só o atendimento para casos de violência 
sexual em até 72 horas como também a norma 
técnica específica para nortear todo o pro-
cedimento de abortamento legal, intitulada: 
Norma Técnica de Prevenção e Tratamento 
dos Agravos Resultantes da Violência Sexual 
Contra Mulheres e Adolescentes10. Neste 
documento, estão descritos de forma clara e 
acessível aos profissionais de saúde o passo a 
passo para a realização do atendimento e os 
aspectos legais que o permeiam. 

O fluxo estabelecido para essas situações 
ocorre de forma a viabilizar a prioridade que 
o caso requer, desde o acolhimento até sua 
finalização, independentemente de qual seja. 
Quando a mulher procura pela interrupção 
da gestação, traz consigo dúvidas e angústias, 
revive o momento da violência, mesmo sem 
ainda o ter superado. Dessa forma, é funda-
mental que a abordagem profissional viabilize 
o acesso à saúde, sem discriminação, norteada 
por princípios como igualdade, liberdade e 
dignidade da pessoa humana11.

Para além do abortamento legal, é ofereci-
da à mulher a possibilidade de levar adiante 
a gestação, com acompanhamento de equipe 
multiprofissional no pré-natal da própria ins-
tituição, optando por ficar com a criança ou 
deixá-la para adoção, garantindo a legalidade 
do processo de adoção, desde que realizado com 
acompanhamento da instituição de saúde10.

A documentação prevista oficialmente con-
siste no exame de ultrassonografia e TRC, do-
cumento no qual a mulher descreve a história 
da violência sofrida e o desejo por interromper 
a gestação, datado, assinado e posteriormente 
anexado em seu prontuário.

Métodos

Trata-se de um estudo de caso documental 
descritivo, o qual viabilizou a investigação de 
um fenômeno contemporâneo, dentro de seu 
contexto, preservando o caráter unitário12. 

Quanto aos meios, utilizou-se da pesquisa 
documental devido ao acesso a documentos 
institucionais para coleta de dados. Quanto 
aos fins, o estudo descritivo possibilitou a 
exposição de características do fenômeno 
investigado13. O recorte temporal da pesquisa 
compreendeu o período de 2009 a 2015. O ano 
de 2009 se deve pela implantação do Sistema 
de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) 
integrado ao Sinan Net, que possibilitou a siste-
matização das informações tabuladas das Fichas 
de Notificação de Violência; e o ano final, devido 
às investigações consideradas encerradas. 

A coleta de dados foi realizada nos prontuá-
rios das participantes, nos quais se encontram 
os TRC, que consistem na descrição detalha-
da das circunstâncias da violência sofrida, 
como: local, horário, número de agressor(es) 
e características deste(s). O anonimato das 
mulheres foi preservado, identificando-se cada 
caso por meio da abreviação RC, seguida de 
sequência numérica, como RC1, RC2 e assim 
sucessivamente.

A análise dos dados foi realizada por meio 
do WebQDA, software de apoio à análise qua-
litativa acessado por meio da internet em um 
ambiente seguro de trabalho colaborativo14, o 
que permitiu analisar os TRC identificando por 
meio de nuvem de palavras que apareceram 
com maior frequência nos relatos das mulheres 
que solicitaram o abortamento legal. Com a 
alternativa de excluir palavras que não possu-
íam relevância discursiva para análise, como 
pronomes, preposições etc., após leitura exaus-
tiva dos relatos, foram selecionadas apenas 
palavras que permitiram a análise textual. 

O WebQDA é composto de três partes dinâ-
micas e flexíveis para se adaptar aos diversos 
modelos e processos de análise qualitativa 
de dados. Por meio dessa interação, fornece 
elementos que irão apoiar o investigador na 
escrita de resultados, no processo de validação 
e de articulação com outros investigadores. 
Esse sistema pode ser utilizado de forma co-
laborativa entre os participantes desde o pri-
meiro momento do processo de investigação 
e ser alimentado em estágios cíclicos ou por 
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completo na fase final da investigação. Suas 
três partes – fontes, codificações e questiona-
mento – foram utilizadas da seguinte forma: 
as fontes foram digitadas em formato Word® 
por meio dos conteúdos dos TRC encontrados 
nos prontuários e armazenados em arquivo 
denominados ‘Pastas’ na ferramenta utiliza-
da; nas codificações, foram utilizadas como 
critério de exclusão as palavras que fazem 
parte de uma conjuntura geral (pronomes 
etc.), que poderiam ser retiradas sem alterar 
o contexto, de forma a identificar melhor as 
mais significativas para a discussão em torno 
da temática; no que tange ao questionamento, 
utilizou-se do software a ferramenta ‘Palavras 
Mais Frequentes’ com o intuito de identificar 
as palavras que mais apareciam nos relatos 
utilizados como fonte. Nessa etapa, foi possível 
optar como critério de exclusão da ferramenta 
a Dimensão Mínima de caracteres de cada 
palavra e a Quantidade Máxima de palavras 
a ser considerada no questionamento.

O cenário do estudo (unidade caso) foi o 
Complexo Hospital de Clínicas (HC), órgão 
suplementar da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), hospital terciário de atendi-
mento 100% Sistema Único de Saúde (SUS), 
localizado no município de Curitiba (PR). Na 
subdivisão por regionais, dentro do mapa polí-
tico do estado do Paraná, caracteriza-se como 
referência para a macrorregional Leste, a qual 
engloba sete regionais de saúde, contemplando 
93 municípios15. O critério de inclusão foram 
os prontuários relacionados das mulheres que 
entregaram o TRC, independentemente de 
terem ou não realizado o procedimento. 

O projeto de pesquisa foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos do HC-UFPR de acordo com a 
Resolução nº 466/2012 e Norma Operacional 
nº 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde. 
Foi resguardado o sigilo da pesquisa, sem 
nominação das mulheres cujos respectivos 
prontuários e banco de dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
foram consultados, sendo, nesse caso, soli-
citada a dispensa da utilização do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
para o Comitê de Ética. A aprovação consta 
no Parecer de número 1.474.539.

Resultados e discussão

Embora o presente artigo tenha por objetivo 
a análise dos TRC na perspectiva da pesquisa 
qualitativa, cabe salientar que houve uma 
etapa quantitativa anterior, que subsidiou a 
discussão proposta neste estudo16. Por meio 
do banco de dados do Sinan, foram identifica-
dos 100 casos de violência sexual relacionados 
com gestação em mulheres, sendo que, destas, 
a princípio, 75 solicitaram abortamento legal 
de 2009 a 2015, as demais já estavam gestantes 
no momento da violência, informação verifi-
cada somente quando da pesquisa realizada 
nos prontuários.

Da amostra de 100 mulheres, foram obtidos 
os seguintes resultados: 91% delas possuíam 
menos de 35 anos, 75% eram brancas, 52%, 
solteiras. Em 42% dos casos a violência ocorreu 
no período das 19h às 23h; 51% das violências, 
em via pública; e em 75% dos casos, o agressor 
era desconhecido. Das 75 mulheres que solici-
taram de fato o abortamento, 58 mulheres en-
tregaram efetivamente os TRC, as demais não 
deram sequência no processo de solicitação. 

 Embora os resultados quantitativos não 
sejam específicos da amostra das 58 mulheres 
que entregaram os relatos, dizem muito sobre 
a violência fortuita vivenciada por todas elas. 

Como resultado da etapa qualitativa, traba-
lhou-se com os 58 relatos no WebQDA, inde-
pendentemente de ter sido ou não realizado 
o procedimento de abortamento. 

Conforme descrito anteriormente, o 
software WebQDA permitiu um filtro de 
palavras mais frequentes com no mínimo 
quatro caracteres em um total de 20 palavras. 
A partir desse filtro, foi composto um quadro 
de palavras, demonstrando a quantidade em 
que estas se repetem nos TRC e o seu número 
de caracteres, conforme apresentado no 
quadro 1 a seguir:
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Quadro 1. Palavras mais frequentes encontradas nos termos de relatos circunstanciados, geradas pelo WebQDA

Palavra Repetição Caracteres

Carro 51 5

Gravidez 43 8

Medo 41 4

Aborto 37 6

Vida 31 4

Hospital 30 8

Deus 29 4

Homem 29 5

Criança 21 7

Ninguém 21 7

Desespero 17 9

Menstruação 17 11

Violência 17 9

Exames 16 6

Vergonha 16 8

Estupro 15 7

Noite 15 5

Polícia 15 7

Alguém 13 6

Boletim 13 7

Fonte: WebQDA (2017)15.

Para além das palavras retiradas na etapa 
das codificações, uma vez elaborada a lista das 
palavras mais frequentes, foram identificadas 
palavras que apareciam de forma distinta, mas 
que possuíam o mesmo significado, o que per-
mitiu fazer exclusões considerando aquelas 
que possuíam maior número de citações na 
lista, excluindo-se as demais, como foi o caso 
das palavras ‘boletim de ocorrência’, que 
possui significado único, porém contabili-
zada separadamente pelo software. Demais 

sinônimos, como criança e bebê, por exemplo, 
seguiram a mesma lógica. 

A partir do referido quadro, o WebQDA 
viabilizou uma nuvem de palavras, a qual 
propiciou visualmente a percepção das mais 
frequentes e que aparecem em maior des-
taque (sobressaindo-se por cor e tamanho), 
sendo gradativamente menos destacadas as 
que foram encontradas em menor número, 
conforme observado na figura 1.
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Após a identificação das palavras, foram es-
colhidas algumas frases nos TRC que possibili-
tassem a referência a estas, salientando-se que 
tais escolhas foram uma opção de amostragem 
intencional, tendo em vista selecionar as frases 
que reproduziam de forma mais significativa 
a palavra selecionada. 

A palavra ‘carro’ foi a que mais se repetiu 
em todos os TRC, apresentando-se mais de 
uma vez em alguns casos, o que permitiu 
inferir que ela possui relação direta com a 
violência sexual, identificando-se 19 casos 
especificamente. Tal palavra pode significar, na 

prática, que veículos podem ser um facilitador 
para a ocorrência da violência, em diferentes 
contextos: agressores de posse de veículos 
utilizam-nos para cometer o estupro, seja por 
meio de caronas ofertadas, seja utilizando o 
automóvel para abordagem de mulheres em 
via pública; ou até mesmo mulheres de posse 
de veículos sendo interceptadas por agresso-
res. Fica claro, nesse contexto específico, que 
agressores podem praticar a violência nas mais 
variadas circunstâncias. Diversas situações 
relatadas estão ligadas ao vocábulo, as quais 
estão identificadas no quadro 2 a seguir:

Figura 1. Nuvem  de palavras gerada pelo WebQDA.

Fonte: WebQDA15.
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As demais palavras mais encontradas nos 
TCR estão demonstradas, na sequência, por 
meio do quadro 3:

Quadro 2. Relatos de violência sexual nos quais a palavra carro foi a mais recorrente – WebQDA

Mulheres abordadas em via pública por 
agressor em carro

[...] eu estava distraída, com um fone de ouvido e percebi que havia parado um carro 
logo atrás de mim [...] o indivíduo me abordou pegando no meu braço esquerdo já 
pedindo para mim não olhar para ele e nem gritar e colocou uma faca abaixo de 
minha costela e me levou de frente para o matagal. (RC 18).

Mulheres que estavam em seus pró-
prios carros

[...] dois homens me ofereceram ajuda devido o meu carro ter parado de funcionar, 
não deu tempo de mais nada, cometeram os dois o ato na vagina e no ânus, eram 
pessoas desconhecidas [...]. (RC 56).

Mulheres que aceitaram carona de 
conhecidos

[...] um dos colegas ofereceu carona, disse que já ia levar outras pessoas em seu 
carro, aproveitava e me levava, ele já havia levado outras vezes e sabia onde eu 
morava, não senti uma ameaça ali [...]. (RC 49).

Término de namoro no carro do na-
morado

[...] no carro, disse a ele que não queria mais ficar com ele, foi quando entrou em 
uma rua e perguntou, como assim, você tá louca? [...] tentei sair do carro mas não 
pude, e nem consegui, não tive forças ele segurou meu cabelo com força e subiu em 
cima de mim tirando minha roupa e me violentando ali mesmo [...]. (RC14).

Fonte: Lima16.

Quadro 3. Relatos dos termos circunstanciados com as palavras mais frequentes encontradas – WebQDA

Gravidez [...] e agora não consigo levar adiante esta gravidez pois não consigo aceitar e nem olhar como uma gravidez 
[...]. (RC 21).

Medo [...] depois do acontecido fiquei com muito medo e sem saber que atitude tomar [...]. (RC 25).

Aborto [...] firmo, uma vez mais o meu desejo urgente, de seguir com o aborto legal [...]. (RC 54).

Vida [...] estou fazendo este relato no intuito de interromper esse desastre na minha vida, visto que é vindo de uma 
situação totalmente indesejada e estúpida, violenta [...]. (RC 7). 

Hospital [...] tomei a pílula, mas não adiantou, se eu soubesse teria ido no hospital [...]. (RC 3).

Deus [...] fiquei totalmente descontrolada comecei a gritar e pedir pelo amor de Deus para ele parar [...]. (RC 4).

Homem [...] me deparei com um homem vindo no sentido contrário do meu [...]. (RC 37).

Criança [...] quero tirar essa criança eu não aguento mais esse pesadelo que está em mim [...]. (RC 52).

Ninguém [...] não relatei o fato a ninguém, acreditei que superaria com o tempo [...]. (RC 41).

Desespero [...] entrei em desespero, só queria colocar uma pedra sobre esse fato e fingir que nada aconteceu, mas a gesta-
ção era um fardo demais para carregar [...]. (RC 12).

Menstruação [...] quando minha menstruação atrasou fiz três exames de farmácia e todos deram positivo [...]. (RC 36). 

Violência [...] filhos são fruto de amor e não de violência [...]. (RC 55).

Exames [...] comecei a fazer exames porque não parava de passar mal e a sentir dores para ir ao banheiro [...]. (RC 19).

Vergonha [...] sentia vergonha e medo, de contar e tudo tomar uma dimensão maior [...]. (RC 43).

Estupro [...] meu desejo de interromper minha gestação, sendo esta, fruto de estupro [...]. (RC 54).

Noite [...] na noite, voltando da igreja, fui abordada por um homem desconhecido [...]. (RC 51).

Polícia [...] falava no meu ouvido, chama a polícia agora, quero ver você ter coragem de chamar [...]. (RC 48).

Alguém [...] se você me denunciar ou contar para alguém o que eu fiz com você, eu volto aqui e mato você e seus filhos 
[...]. (RC 27).

Boletim [...] resolvi pedir ajuda no centro de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica [...] fui orientada a 
fazer o boletim de ocorrência e em seguida fui encaminhada ao HC [...]. (RC 10). 

Fonte: Lima16.
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As palavras mais citadas nos relatos permi-
tiram relacionar as características similares 
que possuem as situações de violência sexual, 
apesar das diversificadas histórias apresenta-
das. São mulheres que não se conhecem, em 
contextos diversos, violentadas por variados 
agressores. Além da violência possuir, portan-
to, uma caracterização, na verdade, o que se 
encontra por detrás de todos esses contextos 
são as relações de poder de homens – nesse 
caso, agressores – para com as mulheres. Trata-
se de situações distintas, porém com simila-
ridades que, na verdade, relacionam-se com 
o papel da mulher na vida pública, uma vez 
que a violência perpetrada se deu, conforme 
dados do Sinan, em sua grande maioria, de 
forma fortuita, em via pública.

Sentimentos como ‘medo’, ‘desespero’, 
‘vergonha’ foram frequentemente relatados e 
aparecem nos discursos expressos. Referências 
desesperadas com relação à ‘vida’, a ‘Deus’, 
podem demonstrar a grande angústia dessas 
mulheres ante a gravidez decorrente de um 
estupro. As expressões ‘ninguém’ e ‘alguém’ 
também possuem relação com tais sentimen-
tos, uma vez que a alusão a ‘ninguém’ signifi-
cou a opção das mulheres em não dividir suas 
histórias, enquanto a menção a ‘alguém’ possui 
relação direta com ameaças dos agressores 
para que não contassem sobre o ocorrido. 
Tais palavras, portanto, subsidiaram não só a 
decisão em manter o sigilo sobre a violência 
sofrida, mas também o poder do agressor sobre 
essas mulheres ainda que posterior à violência. 

Uma vez não procurado, por diversas 
razões, o atendimento de saúde logo após a 
violência sexual, as mulheres acreditam que 
irão superar o ocorrido, que irão esquecer o 
trauma sofrido18. Todavia, diante uma gestação 
indesejada, o que se pretendia deixar para 
trás ressurge enquanto consequência ainda da 
violência. O desejo de interromper a gestação 
passa a ser iminente. 

Estudo realizado no Hospital da Mulher 
em Campinas (Universidade Estadual de 
Campinas – Unicamp), com 10 mulheres de 
18 a 38 anos, que buscaram pelo acesso de 

interromper legalmente suas gestações de-
correntes de estupro, aponta que estas rela-
taram que a violência sexual que sofreram 
foi tão impactante que acabou afetando suas 
condições de buscar ajuda. Afirmaram ainda 
que não revelando o acontecido, fariam que o 
evento fosse esquecido18. Nesse mesmo estudo, 
tais mulheres desconheciam os serviços de 
atendimento para violência sexual, bem como 
a importância com a saúde após o ocorrido. A 
procura por atendimento de saúde ocorreu a 
partir do atraso menstrual, associado a sin-
tomas físicos, afirmando que somente nesse 
momento descobriram o direito legal de in-
terromper a gestação. 

Já no estudo de caso em que resultou o pre-
sente artigo, 17 mulheres, por meio de seus 
relatos, fizeram referência ao direito previsto 
em lei de interromper a gestação, colocando-
-se como protagonistas nesse difícil processo, 
número restrito considerando um direito pre-
visto desde 1940 no Código Penal Brasileiro, 
demonstrando, no mínimo, o desconhecimento 
acerca da legislação que possui relação direta 
com a realidade das mulheres. 

Segundo Machado19, em pesquisa realiza-
da com homens encarcerados pelo crime de 
estupro, não é somente uma questão sexual, 
mas envolve o fato de sentir-se poderoso, 
de humilhar a mulher, da posse sobre outra 
pessoa. Ainda nessa mesma pesquisa, alguns 
agressores não compreendem como crime se 
a mulher estava sozinha à noite, colocando-a 
como disponível e acessível ao desejo daquele 
homem. A autora referenda a dificuldade 
das mulheres em levar adiante denúncias de 
estupro, devido a uma possível atribuição de 
culpa, bem como pela vergonha que recai sobre 
elas. A cultura machista, patriarcal, apresenta-
-se de forma naturalizada e transversal na 
história e no mundo, objetivando naturalizar 
a subserviência das mulheres.

Apesar de não ser obrigatória a realização 
do Boletim de Ocorrência (B.O.), o protocolo 
de atendimento sugere que, na abordagem 
com as mulheres quando da solicitação do 
abortamento, seja orientada a realização de 
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uma denúncia formal. Todavia, é apenas uma 
sugestão, não devendo ser considerada en-
quanto exigência para a realização do proce-
dimento. Tal instrumento é o primeiro passo 
para a criminalização do agressor, mas não é 
o único, sendo necessária a representação no 
momento da realização do B.O. ou no prazo 
de seis meses. 

Segundo Prata20, defensora pública do 
estado de São Paulo, o desestímulo por pro-
fissionais em algumas delegacias para que a 
representação de fato aconteça associado a 
outros fatores podem estar ligados ao baixo 
número de casos levados à instância judicial. A 
autora expressa que a falta de acolhimento dos 
profissionais que prestam o atendimento, com 
questionamentos quanto ao comportamento 
das mulheres agredidas, reforça a cultura da 
culpabilização das mulheres. 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada21 (Ipea), em municípios 
metropolitanos e não metropolitanos das cinco 
grandes regiões do País, com uma amostra de 
3.810 indivíduos de ambos os sexos, apresen-
tou dados alarmantes no que diz respeito à 
violência sexual contra mulheres. Diante da 
afirmação ‘Mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser atacadas’, 58,4% 
discordaram totalmente, contra 13,2% que 
concordaram totalmente. Ademais, nos outros 
percentuais de opiniões: 11,6% discordam par-
cialmente, 12,8% concordaram parcialmente e 
3,4% contabilizados como neutros. Somados os 
que não discordaram totalmente, tem-se um 
universo de 41% de opiniões que, totalmente 
ou parcialmente, acreditam que as mulheres 
merecem ser atacadas devido às roupas que 
estão vestindo, incluindo aqueles caracte-
rizados como nulos. Na mesma pesquisa, a 
colocação de outra afirmação, ‘Se as mulheres 
soubessem se comportar, haveria menos es-
tupros’, apresentou os seguintes percentuais: 
30,3% discordaram totalmente, contra 35,3% 
que concordaram totalmente; 7,6% discorda-
ram parcialmente; 23,2% concordaram par-
cialmente e 2,6% neutros. Da mesma forma, 
se somados os percentuais daqueles que não 

discordaram totalmente, tem-se um total de 
68,7% de pessoas que concordam em parte ou 
totalmente com a referida afirmativa21.

Dessa forma, pode-se certificar que as mu-
lheres são responsabilizadas perante a socie-
dade, devido a comportamentos inadequados, 
pelo estupro que sofreram21.

De acordo com Cerqueira, diretor do Ipea, a 
discussão sobre a violência sexual é necessária, 
para que as vítimas não se sintam culpadas, 
viabilizando a procura pelas autoridades. Tal 
afirmação surgiu diante da carência de dados 
para formulação de políticas públicas referen-
tes à violência sexual22.

Não somente na sociedade brasileira mulhe-
res são as mais afetadas pela violência sexual. 
Inquérito realizado nos Estados Unidos pelo 
Departamento de Justiça, entre os anos de 
2010 e 2014, aponta que, a partir do ano de 
1998, 17,7 milhões de mulheres americanas 
foram vítimas de estupro, contra 2,78 milhões 
de homens violentados sexualmente no mesmo 
período. As mulheres de 16 a 19 anos são quatro 
vezes mais propensas a serem estupradas, já 
mulheres universitárias, entre 18 e 24 anos, 
possuem o triplo dessa propensão. Na mesma 
faixa etária, as não universitárias possuem 
quatro vezes mais probabilidade de serem 
estupradas23.

Conclusões

O aspecto qualitativo da pesquisa possibilitou 
demonstrar a subjetividade das situações de 
violência pertinentes a essas mulheres, por 
meio de relatos expressos de próprio punho, 
que, na perspectiva da pesquisa qualitativa, 
possuem como característica a valorização 
do caráter histórico das relações de poder, 
das percepções e interpretações humanas24.

Nesse sentido, a contribuição da pesquisa 
qualitativa esteve na riqueza de dar voz às 
mulheres nesse doloroso processo histórico.

Debater sobre a violência sexual e todo o 
contexto de relações de poder, patriarcais, que 
acompanham historicamente nossa sociedade 
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se faz imprescindível cada vez mais. Refletir a 
submissão das mulheres, a cultura machista, é 
algo que deve se propagar nas relações sociais, 
no intuito de combater incessantemente quais-
quer formas de violência. Não é possível a 
disseminação da chamada cultura da paz se as 
mulheres não puderem transitar por espaços 
públicos e privados, sob a ameaça de serem 
grotescamente violentadas.

As formas fortuitas de abordagem desses 
agressores, as ameaças perpetradas e a não 
procura dessas mulheres por qualquer espécie 
de ajuda após o ato demonstram o grande 
poder desses homens, impactando nas decisões 
e encaminhamentos de tais situações. 

Os relatos descritos pelas participantes 
do estudo, o que sentiram, o que pensaram 
em fazer ou em não fazer após a violência, os 
temores que as assombraram, as lembranças 
remetem a refletir a impossibilidade de julga-
mentos de situações tão complexas. 

Nesse sentido, aos profissionais, cabe o acolhi-
mento, bem como o cuidado em não revitimizar 
as mulheres atendidas, por meio de condutas 
baseadas em suas percepções pessoais. O res-
peito por tais histórias e a prestação imediata da 
assistência, nesses casos, são fundamentais para 
minimizar as sequelas da violência. 

Por meio dos relatos, fica expressa a ne-
cessidade de discutir muito mais sobre vio-
lência sexual, promovendo possibilidades de 
demonstrar os seus riscos iminentes à socieda-
de, desmistificando falsos conceitos que difi-
cultam o acesso das mulheres ao atendimento 
adequado. O desconhecimento do atendimento 
de saúde pode ser um dos motivos em buscar 
imediatamente os serviços de saúde, mas a 
carga moral e a carga julgadora que culpabiliza 
quem não tem culpa são também os grandes 
responsáveis pelo silêncio dessas mulheres. 
Culpas insensatas que agravam ainda mais 
todas as dimensões das sequelas da violência.

O objetivo de reconhecer os discursos 
expressos nos TRC realizados na solicita-
ção do abortamento legal subsidiou ou até 
mesmo comprovou, por meio das histórias e 
dos olhares das mulheres violentadas, todo o 

poder masculino exercido no recorte investi-
gado. Sendo a realidade objetiva considerada 
para além do fenômeno aparente, foi possível 
inferir relações de poder dos agressores para 
com suas vítimas, expressando o domínio, o 
pertencimento, bem como as agressões físicas, 
psicológicas, sexuais e morais expressas nos 
relatos investigados. Demonstra que a violên-
cia sexual não tem um perfil específico, pois a 
grande questão não está nas mulheres violen-
tadas, no estereótipo destas. O perfil da violên-
cia está, na verdade, no agressor, nas relações 
entre homens e mulheres, na garantia de que 
mulheres podem ser violadas em diferentes 
espaços, em diferentes circunstâncias. Por essa 
razão, fazem-se imprescindíveis discussões e 
reflexões sobre o crime de violência sexual, 
buscando desconstruir conceitos solidifica-
dos, tais como os que cristalizam a culpa das 
mulheres vitimadas.

Para os profissionais de saúde, a pesquisa 
pode significar o estabelecimento de relações 
empáticas perante o drama de uma gestação 
em decorrência de violência sexual, apresen-
tando a estes o processo, o que, muitas vezes, na 
prática, não é possível mediante atendimentos 
fragmentados. Ainda nesse quesito referente 
a relações de empatia, pode suscitar, por meio 
do conhecimento, o desejo de atuar em uma 
área ainda evitada por muitos profissionais. 

Dar visibilidade às situações de violência 
sexual e suas consequências – uma delas, a 
gestação – é de suma importância. O direito de 
interromper a gravidez proveniente de crime 
de estupro garantido há 77 anos ainda é um 
tema absolutamente controverso. Qualquer 
intenção política de ameaçar tal direito de-
monstra a misoginia presente em tal questão; 
é afirmar que mulheres e meninas são culpa-
das por serem violentadas. Mais que isso, é 
confirmar o retrocesso de um processo que 
sequer evoluiu. Não somente as mulheres 
devem se indignar com tamanha atrocidade, 
mas toda a sociedade, todos aqueles que acre-
ditam que criminalizar vítimas nunca pode 
ser o caminho para uma sociedade que almeja 
ser justa e pacífica. O caminho está invertido, 
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os retrocessos buscam engessar o papel das 
mulheres, retirando-lhes a autonomia. Nessa 
perspectiva, a negação da perpetração da vio-
lência sexual contra as mulheres se configura 
em um grande desserviço. 

A violência sexual epidêmica, assim como 
as demais violências de outras naturezas, de-
monstra que ainda há homens que não aceitam 
a independência das mulheres, não tolerando 
sua presença em espaços públicos. Os números 
dessa violência dão visibilidade ao que se con-
sidera ser uma representatividade da impos-
sibilidade do direito de ir e vir das mulheres, 
tornando perigoso o cotidiano de todas.

Por fim, com esta pesquisa, intencionou-se 
contribuir para a visibilidade da violência, 
utilizando-se, para tanto, de um software de 
análise qualitativa, o que permitiu suscitar 
muitas outras possibilidades de pesquisas e 
de acesso àqueles que desconhecem o assunto, 

mas que se sensibilizam e desejam enfrentá-lo. 
Imaginar a violência vivenciada nunca será 
o suficiente, mas acolher sem discriminar é 
indispensável. 

Colaboradores 

Lima MCD (0000-0002-2044-0439)* con-
tribuiu para a concepção, o planejamento, 
a análise e interpretação de dados, revisão 
crítica do conteúdo e aprovação da versão 
final do manuscrito. Larocca LM (0000-0001-
8107-2572)* contribuiu para o planejamento, 
a análise e interpretação de dados, revisão 
crítica do conteúdo e aprovação da versão 
final do manuscrito. Nascimento DJ (0000-
0003-0293-3042)* contribuiu para a revisão 
crítica do conteúdo e aprovação da versão final 
do manuscrito. s

*Orcid (Open Researcher 
and Contributor ID).

Referências

1.  Abrahams N. Worldwide prevalence of non-partner 

sexual violence: a systematic review 2014. The Lan-

cet [internet]. [acesso em 2015 out 3]. Disponível em: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

PIIS0140-6736(13)62243-6/fulltext/.

2.  Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 9º Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP; 

2015.

3.  Brasil. Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009. Altera o 

Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Ofi-

cial da União. 10 Ago 2009.

4.  Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 

Saúde, Departamento de Gestão de Políticas Estraté-

gicas, Área Técnica Saúde da Mulher. Norma Técnica 

de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 

da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde; 1999. 

5.  Curitiba. Secretaria Municipal da Saúde. Atenção à 

Mulher em Situação de Violência. Curitiba: Prefei-

tura; 2002.

6.  Brasil. Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 

1940. Código Penal. Diário Oficial da União. 31 Dez 

1940.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 417-428, ABR-JUN, 2019

Lima MCD, Larocca LM, Nascimento DJ428

7.  Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a 

Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estra-

tégicas. Atenção Humanizada ao Abortamento: nor-

ma técnica. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 

2010.

8.  Kosik K. Dialética do Concreto. 2. ed. Rio de Janei-

ro: Paz e Terra; 1995.

9.  Barwinski SLLB. O abortamento à luz do direito. In: 

Andrade RP, editor. Violência Sexual Contra Mulhe-

res: aspectos médicos, psicológicos, sociais e legais 

do atendimento. Curitiba: Universidade Federal do 

Paraná; 2016.

10.  Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 

Saúde, Departamento de Gestão de Políticas Estraté-

gicas, Área Técnica Saúde da Mulher. Norma Técnica 

de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 

da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2012.

11.  Brasil. Ministério da Justiça e Cidadania, Secreta-

ria Especial de Políticas para as Mulheres. Fluxo de 

Atendimento em Saúde para Mulheres e Adolescen-

tes em Situação de Violência Sexual. Brasília, DF: Mi-

nistério da Justiça e Cidadania; 2011.

12.  Gil AC. Estudo de Caso. São Paulo: Atlas; 2009.

13.  Tobar F, Yalour MR. Como fazer teses em saúde pú-

blica: conselhos e idéias para formular projetos e re-

digir teses e informes de pesquisa. 20. ed. Rio de Ja-

neiro: Fiocruz; 2001.

14.  Souza FN, Costa AP, Moreira A, et al. WEBQDA: Ma-

nual de Utilização Rápida [internet]. Aveiro: Uni-

versidade de Aveiro; 2016 [acesso em 2017 jun 6]. 

Disponível em: https://app.webqda.net/Fontes/Ma-

nual_de_Utilizacao_webQDA.pdf.

15. Paraná. Secretaria de Estado da Saúde. Regionais de 

saúde [internet]. [acesso em 2019 jun 6] Disponível 

em: http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/

conteudo.php?conteudo=2752. 

16.  Lima MCD. Abortamento legal: estudo de caso num 

hospital público do sul do país [dissertação] [inter-

net]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná; 2017. 

118 p. [acesso em 2019 mar 22]. Disponível em: ht-

tps://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/52937.

17.  Universidade de Aveiro. Software webQDA® [inter-

net]. [acesso em 2017 maio 29]. Disponível em: ht-

tps://app.webqda.net/?idioma=pt-PT.

18.  Machado CL, Fernandes MAS, Osis MJD, et al. Gra-

videz após violência sexual: vivências de mulheres 

em busca da interrupção legal. Cad. Saúde Pública. 

2015; 31(2):345-353.

19.  Machado LZ. O patriarcado não está na cabeça das 

feministas. Radis. 2016; 166:21-22.

20.  Prata ARS. A vítima de estupro já chega na delega-

cia com culpa [entrevista] [internet]. Carta Capital. 

31 maio 2016 [acesso em 2019 jun 3]; Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ping-

-ana-rita.

21.  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sistema 

de Indicadores de Percepção Social (Sips). Tolerân-

cia social à violência contra as mulheres. Brasília, DF: 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 2014.

22.  Cerqueira D. Ipea admite que faltam dados sobre vio-

lência sexual [internet]. [acesso em 2017 maio 29]. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/ge-

ral/noticia/2014-04/ipea-admite-que-faltam-dados-

-sobre-violencia-sexual.

23.  Rape, abuse &incest national network (rainn) [inter-

net].Victims of Sexual Violence: Statistics; 2019 [aces-

so em 2019 jun 3]. Disponível em: https://www.rainn.

org/.

24.  Minayo MC. O desafio do conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec; 2010.

Recebido em 28/08/2018 
Aprovado em 17/03/2019 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: não houve



RESUMO As redes sociais podem ser consideradas teias de relações estabelecidas entre as pessoas, 
e suas consequências, nos comportamentos individuais e coletivos. Os estudos sobre redes de 
apoio contribuem para desvendar a compreensão sobre as interações sociais, a formação de vín-
culos, as trocas e as reciprocidades, que fazem circular os bens simbólicos e materiais essenciais 
à constituição de laços sociais, capazes de fortalecer as práticas cotidianas. O presente artigo 
teve como objetivo analisar as redes sociais de apoio ao Aleitamento Materno e desenvolver 
ações para seu fortalecimento. Trata-se de uma pesquisa-ação desenvolvida em quatro fases: 
exploratória, de planejamento, de ação e de avaliação. Os dados foram coletados por entrevistas, 
diário de campo e grupo focal. Foram examinados pela técnica de análise temática de conteúdo. 
Os resultados, interpretados a partir de aportes sociológicos da teoria das redes sociais e da 
teoria da dádiva, revelaram que a família nuclear possui uma relação muito forte com as nutrizes, 
destacando o parceiro e a mãe como integrantes mais influentes na rede social destas. As ações 
educativas realizadas constituíram três tipos de atividades, que se complementaram: as visitas 
domiciliares, as rodas de conversa e a interação de um grupo virtual. As conclusões afirmam a 
importância da rede de apoio para a prática do Aleitamento Materno, envolvendo relações de 
reciprocidades positivas, gerando sentimentos de reconhecimento, solidariedade e satisfação.

PALAVRAS-CHAVE Saúde da família. Aleitamento Materno. Rede social.

ABSTRACT Social networks can be regarded as webs of relationships established between people, 
and their consequences, in individual and collective behaviors. Studies on support networks con-
tribute to unravel the understanding of social interactions, the formation of bonds, exchanges and 
reciprocities, which circulate the symbolic goods and materials essential to the constitution of social 
bonds, capable of strengthen everyday practices. The objective of this article was to analyze the 
social support networks for Breastfeeding stimulation and to develop actions to strengthen them. 
This is an action research developed in four phases: exploratory, planning, action and evaluation. 
Data were collected by interviews, field diary and focal group. They were analyzed by thematic 
content analysis technique. The results, interpreted from sociological contributions of the theory of 
social networks and the theory of gift, revealed that the nuclear family has a very strong relation-
ship with the nursing mothers, highlighting the partner and the mother as the most influential 
members in the network social of these. The educational actions performed were constituted of 
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Introdução

O termo ‘rede’ é utilizado em diversos campos 
do conhecimento e possui as mais variadas 
interpretações. As redes podem ser entendidas 
como um sistema de trocas e de reciproci-
dades, envolvendo a pessoa, mediante ações 
de acordo/desacordo ou de aliança/conflito1.

As pessoas que compõem as redes podem, 
em determinadas situações, assumir posições 
de apoio a algum tipo de problema ou neces-
sidade na referida rede. Por esta razão, são 
reconhecidas como redes de apoio social, cujos 
vínculos interpessoais ocasionam sentimentos 
de amizade, confiança e solidariedade entre 
os membros dos grupos2,3.

Nesta direção, as redes sociais surgem como 
um conjunto de relações e intercâmbios entre 
indivíduos, grupos ou organizações que parti-
lham de interesses comuns, e também podem 
ser definidas como estratégias utilizadas pela 
sociedade para que seja possível comparti-
lhar informações e conhecimentos, por meio 
de relacionamentos (de estudo, trabalho, 
amizade, lazer etc.) entre os atores (pessoas, 
grupos, organizações, comunidades etc.) que 
as constituem4.

Assim sendo, a imagem de teia, de conexão, 
de fios que se entrelaçam está sempre asso-
ciada a algumas denominações, como: rede 
política, rede social, rede de serviço, rede de 
internet etc., independentemente das percep-
ções que lhes são imputadas, em espaços que 
podem ser presenciais ou virtuais5.

Para Fontes6, a intensidade dos laços sociais 
pode ser classificada em termos de tempo gasto 

nas relações e, ainda, pela magnitude, fami-
liaridade e reciprocidade de serviços dentro 
destas relações. Consequentemente, pode-se 
observar uma dicotomia entre os laços sociais 
fortes e os laços sociais fracos, deduzindo que 
a proximidade ou o distanciamento entre os 
atores pode ser capaz de influenciar a quali-
dade das relações de solidariedade, bem como 
os laços mantenedores do vínculo social.

Os laços fortes conservam as tarefas habitu-
ais, o suporte afetivo e o apoio à reprodução da 
vida familiar. Contudo, redes que contenham 
apenas este tipo de laço têm uma predispo-
sição a se fecharem sobre si mesmas, pois os 
rituais são mais perenes e estáveis, tendendo 
a um maior congelamento, pelas influências 
mútuas e afetividades mais repetitivas. Por sua 
vez, os laços fracos ampliam o capital social 
das pessoas porque multiplicam as relações 
e permitem o acesso às novas informações e 
a grupos/recursos sociais distintos. Na trama 
social, uma configuração ideal deveria abran-
ger uma bricolagem, de forma balanceada, 
entre ambos os laços, para uma melhor resi-
liência social7.

O Aleitamento Materno (AM) proporcio-
na nutrição, vínculo, afeto e proteção para a 
criança. Amamentar é uma prática complexa, 
que abrange dimensões comportamentais, 
culturais, sociais e históricas. Desta forma, o 
AM possui diferentes significados, permeados 
de ideologias, crenças e mitos. Ele ainda recebe 
influências da época e do ambiente em que 
se encontra inserido, pelo contexto de quem 
vivencia o ato de amamentar8.

Na história da amamentação, o homem foi 

three types of activities, that were complemented: the home visits, the conversations wheels and the 
interaction of a virtual group. The conclusions affirm the importance of the support network for 
the practice of Breastfeeding, involving relationships of positive reciprocities, generating feelings 
of recognition, solidarity and satisfaction.

KEYWORDS Family health. Breastfeeding. Social networking.
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instigado a estabelecer alternativas à demanda 
das mulheres que, por qualquer causa, ini-
ciavam o desmame precoce. Desde a época 
da ama de leite até os dias de hoje, fortale-
cida pelo marketing dos fabricantes de leites 
modificados, a alimentação do lactente tem 
servido a propósitos que não se circunscrevem 
exclusivamente às questões ligadas à saúde, 
denotando, em muitas situações, interesses 
relacionados à modulação de comportamento 
social e à oportunidade de auferir lucros de 
toda espécie9.

Nas últimas décadas, o Ministério da Saúde 
vem desenvolvendo iniciativas para qualifi-
car as ações de promoção e apoio ao AM, por 
meio do aprimoramento das competências e 
habilidades dos profissionais de saúde que 
atuam na rede de atenção básica do Sistema 
Único de Saúde (SUS)11, tais como: o Programa 
Nacional de Aleitamento Materno; a Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança (IHAC); o Banco de 
Leite Humano; o Método Canguru de Atenção 
Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 
Peso; e a Iniciativa Unidade Básica Amiga da 
Amamentação (IUBAAM). Além dessas, houve 
também a implantação da Rede Amamenta 
Brasil, em 2011, e da Estratégia Nacional 
para Promoção do Aleitamento Materno 
e Alimentação Complementar Saudável 
no Sistema Único de Saúde – Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), em 2012, 
e de estratégias de mobilização social por meio 
da Semana Mundial de Amamentação e do 
Dia Nacional de Doação do Leite Humano, 
entre outras10. Vale mencionar, ainda, a Rede 
Cegonha (RC), uma estratégia instituída 
no SUS pela portaria Ministério da Saúde/
Gabinete do Ministro nº 1.459/2011, que con-
siste em uma rede de cuidados que assegura à 
mulher o direito ao planejamento reprodutivo 
e à atenção humanizada durante a gravidez, o 
parto e o puerpério.

Recomenda-se, portanto, que, durante o 
pré-natal, os profissionais de saúde envolvidos 
orientem as mulheres e seus familiares para 
o AM, em diferentes momentos educativos. 
Desta forma, a equipe de saúde deve identificar 

os conhecimentos, a experiência prática, as 
crenças e a vivência social e familiar da ges-
tante, com a finalidade de promover educação 
em saúde para o AM, assim como garantir a 
vigilância e a efetividade durante a assistência 
às nutrizes no pós-parto12.

Mesmo com todos os incentivos e campa-
nhas para a promoção do AM, a amamentação 
artificial ainda se faz muito presente, elevan-
do o coeficiente de mortalidade infantil no 
primeiro ano de vida. Este desmame precoce 
acarreta sérios problemas para a saúde da 
criança, portanto, é importante conhecer as 
causas e demais consequências desta prática, 
destacando as influências das mudanças 
sociais, da urbanização e do estilo de vida, 
nesse processo13.

Este artigo aborda o tema das redes sociais 
relacionadas com a ‘amamentação’, destacando 
a importância de uma compreensão ampliada 
sobre aquelas que influenciam a prática do AM 
na busca e no alcance de confiança, de vínculo, 
de respeito e da estima, como uma práxis trans-
formadora. O interesse pela efetiva inserção do 
apoio ao AM surge da preocupação com os efeitos 
deletérios do desmame precoce, situação fre-
quentemente observada pela prática na Estratégia 
Saúde da Família (ESF)14.

Vale salientar que a amamentação não é 
totalmente instintiva para o ser humano. Tal 
ato requer aprendizado para se prolongar com 
êxito e precisa de esforço e apoio constante. 
Nas interações no grupo, os saberes são parti-
lhados com relatos de dificuldades e de suces-
sos da amamentação. As pessoas vinculadas às 
mulheres, no seu cotidiano, como os vizinhos 
e a família extensiva (tios, primos, amigos), 
podem influenciá-las, com seus costumes, 
valores, hábitos e crenças, pois interferem na 
decisão da mulher sobre o ato de amamentar 
e dar continuidade ao AM15.

Sendo assim, a prática na ESF fez emergir 
alguns questionamentos, que nortearam a in-
vestigação, tais como: ‘Qual a importância das 
redes sociais no apoio ao AM? Como fortalecer 
as ações educativas nessas redes? Como for-
talecer seus fios por meio de tecnologias de 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 429-440, ABR-JUN, 2019

Nóbrega VCF, Melo RHV, Diniz ALTM, Vilar RLA432

comunicação?’. Para responder as questões 
propostas, o estudo teve, como objetivo geral, 
analisar as redes sociais de apoio ao estímulo 
e à manutenção do AM e desenvolver ações 
na perspectiva do seu fortalecimento. Seus 
objetivos específicos foram: mapear as redes 
sociais de apoio a mulheres no ciclo gravídico 
puerperal; desenvolver ações educativas para 
o estímulo ao AM, envolvendo as redes sociais 
de apoio; e analisar os resultados das ações 
educativas, conforme a visão dos participantes.

Métodos

Trata-se de uma pesquisa-ação com aborda-
gem qualitativa. O estudo foi desenvolvido 
no contexto da ESF na área de abrangência 
de uma Unidade de Saúde da Família (USF) 
de um município da região metropolitana 
de Natal (RN), onde atuam duas equipes de 
saúde que assistem a uma população total de 
aproximadamente 7 mil habitantes.

Os participantes da pesquisa foram oito 
mães de crianças com um mês de vida, em 
fase de amamentação. Os critérios de inclusão 
foram: ter feito o pré-natal na USF; estar na 
fase de puerpério e com Aleitamento Materno 
Exclusivo (AME); e estar com a criança 
vinculada ao Programa de Crescimento e 
Desenvolvimento (CD).

A pesquisa-ação foi desenvolvida cumprin-
do um itinerário metodológico dividido em 
quatro fases: exploratória; de planejamento; 
de ação; e de avaliação.

A fase exploratória foi direcionada à seleção 
das mulheres participantes e ao levantamento 
de informações. Nessa fase, os dados foram 
coletados entre outubro e dezembro de 2015, 
por meio de entrevistas semiestruturadas, 
direcionadas a identificar os perfis das par-
ticipantes, mapear as redes sociais de apoio 
de cada uma delas e levantar as demandas 
educativas iniciais sobre o AM. O mapeamento 
das redes sociais de apoio foi feito a partir da 
elaboração de ecomapa individual.

A fase de planejamento foi destinada à 

elaboração da proposta das ações educativas, 
tendo como base as necessidades identificadas.

A fase de ação compreendeu a execução 
das ações planejadas, sendo direcionada aos 
encontros educativos (rodas de conversa), às 
Visitas Domiciliares (VDs) e à utilização da 
tecnologia de comunicação via aplicativo de 
mensagens instantâneas.

Já a fase de avaliação consistiu em um 
grupo focal com um roteiro composto por 
cinco questões norteadoras para a avaliação 
coletiva das ações educativas, conforme a visão 
dos participantes.

As conversas foram gravadas em áudio, e 
as falas, transcritas. Também foi utilizado um 
diário de campo para registro de observações 
relevantes. A examinação dos dados foi feita 
pela técnica de análise temática de conteú-
do16, nas fases de: pré-análise; exploração do 
material e tratamento dos resultados obtidos; 
e interpretação. A interpretação dos resulta-
dos foi feita a partir de inter-relações com os 
aportes sociológicos sobre as redes sociais.

No que se refere aos aspectos éticos, a 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (Huol), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), no parecer 
nº 1251502 (Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética nº 4846215900005282), 
seguindo as determinações da Resolução n° 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
Para a preservação do anonimato dos sujeitos, 
as identidades das falas estão representadas 
pelos nomes de flores iniciadas pela vogal ‘A’, 
como uma reverência às seguintes expressões: 
apoio, amizade e amor.

Resultados e discussões

Na fase exploratória da pesquisa foi feito um 
levantamento sobre o perfil das mães par-
ticipantes e um mapeamento de suas redes 
sociais no intuito de identificar as pessoas 
que poderiam exercer influência sobre elas, 
em relação ao ato de amamentar.
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Quadro 1. Redes sociais das participantes da pesquisa, 2018

Codinome Rede Primária: ‘Relação 
forte’

Rede Primária: 
‘Relação fraca’

Rede Secundária: 
‘Relação forte’

Rede Secundária: 
‘Relação fraca’

Acácia Branca Parceiro, Sogra Mãe, Irmã Amigos de trabalho, 
Profissional de saúde

Vizinhas

Amarílis Parceiro, Sogra, Cunhada, 
Irmã

Mãe Profissional de saúde Amigas de trabalho

Antúrio Parceiro, Mãe Irmã Profissional de saúde Vizinhas

Acácia Ama-
rela

Mãe, Irmã Tia Profissional de saúde Amigas

Angélica Mãe, Tia Irmã Profissional de saúde Amigas

Anêmona Parceiro, Mãe - - Vizinhas

Astromélia Parceiro, Irmã Mãe Profissional de saúde -

Allium Mãe, Irmã Parceiro - -

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O perfil das mães e o mapeamento 
de suas redes

Constatou-se que todas participantes eram 
mães jovens, na faixa etária de 23 a 30 anos, 
sendo a maioria casada, com grau de esco-
laridade entre quatro e oito anos de fre-
quência escolar, predominando, assim, o 
ensino fundamental. A metade do grupo 
era composta de primíparas. Sobre a ocu-
pação, apenas três mães trabalhavam fora 
de casa – uma promotora de vendas, uma 
comerciante e uma operadora de caixa – e as 

demais assumiam as funções do lar. Quanto 
ao período gravídico, todas frequentaram o 
pré-natal de baixo risco. Foi possível detec-
tar que duas participantes pariram de parto 
vaginal e seis, de parto cesariano. Todas as 
crianças nasceram a termo, sendo três do 
sexo masculino e cinco do sexo feminino.

O mapeamento das redes sociais de cada mãe 
resultou no desenho de oito ecomapas, que iden-
tificaram suas afinidades e ligações familiares/
sociais. O quadro 1 apresenta uma síntese disto, 
destacando os níveis de relação com familiares, 
amigos e profissionais de saúde.

Em relação à representação da família como 
um suporte social, Prates et al.17 destacam que 
as puérperas tendem a procurar, primeiramen-
te, como rede de apoio social para resolver 
questões sobre a amamentação, as familia-
res que já amamentaram (mães, sogras, avós, 
cunhadas e irmãs), ficando os profissionais 
menos participativos neste processo.

Um estudo realizado por Fontes18 consta-
ta a importância do apoio dos profissionais 
de saúde para o estabelecimento precoce 
do vínculo mãe/filho, objetivando manter 
o processo contínuo de amamentação. O 

profissional tem papel fundamental no incen-
tivo e na orientação do AM, desde a gestação 
até o pós-parto. Isto se faz possível mediante a 
contribuição de uma educação dialogada, para 
a construção da conscientização das mulheres 
acerca da importância da amamentação, tanto 
para o desenvolvimento do seu filho quanto 
para benefício próprio.

Observou-se que a família nuclear possuía 
uma relação muito forte com as nutrizes, des-
tacando o parceiro (pai) e a mãe (avó) como 
integrantes mais influentes na rede social, 
possivelmente atuando, como apoio ou não, 
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na prática da amamentação. Identificou-se, 
também, que 75% das nutrizes citaram os pro-
fissionais da saúde como integrantes da rede, 
indicando uma relação próxima. As mães das 
nutrizes são consideradas como indivíduos 
que detêm conhecimentos, os quais estão ba-
lizados, principalmente, nas suas experiências 
de vida. Com isso, as mães orientam as filhas 
ou as mulheres menos experientes acerca das 
práticas de cuidado do AM que foram ante-
riormente validadas por elas e que, dentro 
dos seus contextos sociais, são socialmente 
aceitas, valorizadas e respeitadas.

Em outro estudo, Linhares et al.19 eviden-
ciam que muitas mulheres têm buscado co-
nhecimentos e experiências vivenciados por 
outras pessoas, como partes integrantes nesse 
processo, e os profissionais vêm perdendo sua 
credibilidade. Os saberes populares, hábitos, 
culturas, costumes e crenças, cada vez mais, 
têm favorecido, positivamente ou não, a sua 
própria continuidade, o que gera a necessidade 
de uma elaboração de estratégias de promo-
ção à amamentação, em sua individualidade 
e coletividade. Assim, a rede de apoio social, 
somada à vulnerabilidade na qual a mulher se 
encontra, pode influenciar diretamente o AM. 
Os registros abaixo reforçam este argumento:

O meu peito feriu [...] minha mãe mandou botar 
casca de banana. E minha tia disse para eu dar 
chá para ela dormir melhor. (Angélica).

Já estava dando outro leite ao meu filho e fui ao 
postinho. E ela [profissional da saúde] me con-
venceu a dar só o meu leite até aos seis meses. 
(Astromélia).

Considerando que a educação em saúde 
está relacionada à aprendizagem e é desenha-
da para alcançar uma melhor compreensão 
sobre determinados temas e problemas, com 
mudanças de práticas, foram consideradas as 
demandas das nutrizes e sua rede de apoio, 
de acordo com sua realidade. Para Soares et 
al.20, o objetivo da educação em saúde não é o 
de informar para a saúde, mas de transformar 

saberes existentes. A prática educativa, nesta 
perspectiva, visa ao desenvolvimento da auto-
nomia e da responsabilidade dos indivíduos 
no cuidado com a saúde, porém, não mais 
pela imposição de um saber técnico-científico 
detido pelo profissional de saúde, mas sim 
pela compreensão direcionada a uma ação 
emancipatória.

As ações educativas realizadas

Durante a fase de planejamento, foram elenca-
dos três tipos de atividades educativas, que se 
complementaram e foram consideradas como 
constituintes da fase de ação da pesquisa: as 
VDs, as rodas de conversa e a interação em 
grupo virtual.

A VD foi um instrumento de intervenção 
fundamental na saúde da família e na conti-
nuidade de qualquer forma de assistência e/
ou atenção domiciliar à saúde21. Considerada 
como um espaço de aprendizado, a residência 
também permitiu conhecer de forma mais am-
pliada o modo de vida das nutrizes, com seus 
costumes e hábitos, bem como prover as suas 
necessidades. Dessa forma, elas esclareciam 
suas dúvidas, intensificando o apoio ao AM.

Assim, alguns mitos e crenças dentro do 
contexto do AM, principalmente por parte 
dos familiares, foram detectados durante 
as VDs. Entre eles: o ‘leite fraco’; o ‘leite in-
suficiente’; ‘o bebê não quis pegar o peito’; 
‘não mata a sede do bebê’; e o uso da casca 
de banana para sarar as fissuras mamilares. 
Salientou-se, também, a pressão da família 
para que as nutrizes amamentassem seus 
filhos, responsabilizando-as por esta prática. 
Baseado neste contexto, surgiu o mito de que 
‘mãe boa é a que amamenta’.

A roda de conversa ficou conhecida como 
uma das formas de compartilhar experiências, 
que possibilita aprofundar o diálogo, a partir 
dos conhecimentos e informações que cada 
pessoa possui sobre o assunto. Cada integrante 
tem a oportunidade de falar ou expressar o 
que pensa. Portanto, um método pautado na 
construção da criatividade e do compromisso 
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social com a liberdade, sendo um dispositivo 
de uma práxis democrática22.

Durante as rodas, foram identificadas 
algumas manifestações de circulação de 
dádivas, brotando como uma forma carinhosa 
de reconhecimento recíproco, capaz de gerar 
confiança e pertencimento, em direção ao 
desenvolvimento de laços de solidariedade e 
ajuda mútua. Foi perceptível uma sensação de 
bem-estar e de alegria, consequente às trocas 
simbólicas de carinho, amor, atenção, compa-
nheirismo e amizade. Tomaél e Marteleto23 
constatam que os sujeitos integram as redes 
sociais como espaços de trocas coletivas qualifi-
cadoras de experiências, que revigoram formas 
de sociabilidade e de comunicação, durante in-
terações que são constantemente redesenhadas.

Dom ou dádiva são sinônimos, e represen-
tam a obrigação de dar, receber, retribuir os 
bens simbólicos e materiais de forma contínua, 
por meio de relações sociais24. São termos 
utilizados nas ciências sociais para designar o 
valor de uso dos objetos ou ações por oposição 
à economia de mercado, que tem por base o 
valor de troca.

No campo da saúde, o sistema social da 
dádiva pode permitir movimentos simultâneos 
de deslocamentos individuais e de formações 
grupais, enquanto nas relações burocráticas 
e mercantis, os indivíduos são vistos, quase 
sempre, como estranhos. Nas relações sociais, 
o tripé dar-receber-retribuir, como uma ação 
humana, tece laços de sociabilidade, sejam 
familiares, de amizade ou comunitários, cons-
truindo, assim, analogias pessoais. Desta forma, 
na revalorização do outro, surge uma necessi-
dade de concepção de uma clínica fundada no 
sistema da dádiva de cuidados, que considera, 
no mesmo nível, os bens materiais para cura e 
os bens simbólicos (atenção, escuta, cuidado, 
conselhos) como fundamentos igualmente 
relevantes para a saúde25.

Nesse sentido, a dádiva está constituída 
nas relações de reciprocidade, nas quais cada 
um faz circular a solidariedade, seja material 
e/ou simbólica, de interesse e de ambiguida-
de. Assim, o sentido da dádiva não deve ser 

associado com a caridade. Ao contrário disto, 
ela envolve um conjunto de fatos complexos e 
entrelaçados, que integram as diversas dimen-
sões da vida social. A universalidade da dádiva 
se manifesta de maneira mais compreensível 
quando são observadas as trocas que se pro-
cessam no dia a dia, e que se organizam por 
meio da dádiva de partilha (ou partilhada). 
É nesta modalidade de dádiva, com relações 
mais horizontais, que se pode entender onde 
se inserem o apoio social e, consequentemente, 
as redes de apoio26.

O grupo virtual, denominado ‘grupo de 
apoio ao AM’, foi formado com a concordân-
cia de todos os participantes, que pactuaram 
seus objetivos: trocar experiências, esclarecer 
dúvidas e fazer circular atualizações sobre o 
AM. O aplicativo escolhido foi o WhatsApp, 
pela popularidade, pela facilidade de uso e por 
estabelecer rápida comunicação. O cuidado 
foi implicado nesse grupo com possibilidades 
e limitações, considerando diferentes cultu-
ras, saberes, ideias e envolvendo a relação de 
cuidado de uns para com os outros. O diálogo 
destacado abaixo expressa este sentido:

Pessoal, como faço para aparecer mais leite? 
Acho que tenho pouco leite. (Allium).

Fique tranquila, pois quanto mais ele mamar, 
mais vai produzir leite. E lembre-se que o estô-
mago dele é pequenino. Veja se está pegando 
certo, e se concentre em amamentar como uma 
prática de muito amor. (Mediador).

Uma fala de apoio e de orientação, da rede 
virtual, soou no momento exato da necessidade 
e, com isso, observou-se um fortalecimento em 
manter a amamentação. Muitos questionamen-
tos foram surgindo e, com o tempo, o grupo 
foi interagindo com mais confiança, de forma 
que os anseios foram emergindo. O desejo 
de responder aos ensejos da componente do 
grupo proporcionou apoio, que se apresentou 
como um disparador na circulação da dádiva 
e como motivador da sua atuação, tornando 
visível a prática da reciprocidade:



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 429-440, ABR-JUN, 2019

Nóbrega VCF, Melo RHV, Diniz ALTM, Vilar RLA436

Não sei, mas acho meu leite fraco. Vou marcar 
o CD no postinho, para ver se ela ganhou peso. 
(Astromélia).

Amamentei o meu primeiro filho e também pen-
sei assim. Veja se ele está mamando até secar o 
seio, pois o leite forte, que engorda, vem por últi-
mo. (Anêmona).

Há de se considerar que a influência na 
rede social pode favorecer ou dificultar o ato 
de amamentar, pois, quando alguém transmi-
te sua experiência, também transmite suas 
crenças, os mitos e as tradições enraizadas no 
contexto em que vive, os quais, muitas vezes, 
não possuem comprovação científica e diferem 
das recomendações atuais. Portanto, é preciso 
destacar, em alguns diálogos, a preocupação 
com a apojadura do leite materno, este que, 
se não aparecer durante a gestação, pode ser 
desvalorizado e levar a um desmame precoce:

Na maternidade, eu falava que meu peito estava 
cortado e ninguém para me ajudar. O bebê pas-
sou muitas horas sem comer, porque não tinha 
como eu dar o leite para ele. Sorte foi uma mu-
lher, no quarto que eu estava, e deu um leite ao 
meu bebê. (Angélica).

Minha mãe disse para eu comer doce, que eu ia 
dar muito leite. (Acácia Amarela).

Muitas das necessidades foram observadas 
por meio dos diálogos no grupo virtual, tendo 
sido levadas, também, para as rodas de conver-
sa e, até mesmo, em casos mais particulares, 
para uma segunda VD.

Os vínculos são mais importantes do que 
os bens doados, pois geralmente envolvem 
vivências de emoções positivas, durante os 
relacionamentos interpessoais, capazes de 
produzir e reproduzir laços sociais mediante 
redes de apoio, que são aquelas conformadas 
com sentido de ajuda ou assistência, e que 
são compostas por pessoas que colaboram 
em momentos específicos, demandados por 
alguma necessidade18,24.

A avaliação das ações realizadas

Na fase avaliativa, foi possível escutar e discutir 
com as mães os efeitos da rede de apoio e das 
ações educativas desenvolvidas nesta rede para 
a amamentação. A partir da análise temática 
dos conteúdos das falas das participantes do 
estudo, emergiram duas categorias: ‘avaliando 
as ações educativas’ e ‘a importância da rede 
de apoio para o AM’.

Sobre a avaliação das ações educativas, as 
atividades de educação em saúde foram bem 
recebidas e ajudaram, em muitos aspectos, na 
manutenção e na continuidade da amamenta-
ção. Na discussão do grupo focal, algumas refe-
rências destacaram as trocas de experiências, a 
reciprocidade, o vínculo e o aprendizado mútuo.

Em relação à VD, o grupo mencionou que foi 
um momento de contato mais próximo com o 
profissional de saúde, no próprio lugar onde 
a maioria dos problemas acontece. Destacou, 
ainda, a importância dos encontros individuais 
para o esclarecimento de dúvidas, e expressou a 
sensação de reconhecimento do sentido de ser:

Com a visita, eu me senti importante, porque a 
gente pensa que depois que tem o nenê, ninguém 
vai se preocupar. Mas não, teve a visita, que 
me orientou a como cuidar da criança. (Acácia 
Amarela).

Para mim, a visita foi boa, porque eu estava com 
peito ferido e pude mostrar. Estava com dificulda-
de de amamentar, porque doía. Aí, conversamos, 
e eu comecei a cuidar, e melhorei. (Angélica).

O sucesso das práticas em saúde depende 
não apenas do componente técnico, mas de 
outras tecnologias baseadas na aproximação, 
no diálogo e na vinculação entre profissio-
nais, usuários e serviços. Conforme Andrade 
et al.27, a VD se caracteriza por utilizar uma 
tecnologia leve, como as mães evocaram na 
presente pesquisa, permitindo o cuidado à 
saúde de forma mais humana e acolhedora. 
Ela estabelece laços de confiança entre os 
profissionais e os usuários, assim como entre 
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a família e a comunidade, ampliando o acesso 
da população às ações de saúde, em um dos 
pontos de sua rede de atenção: o domicílio.

Sobre as rodas de conversa, o grupo desta-
cou terem sido momentos de troca de expe-
riências, de compartilhamento de emoções 
e saberes, de fortalecimento de amizades e 
solidariedade:

As rodas de conversas ajudaram também para a 
amamentação. Fiquei mais por dentro das coisas. 
Uma pessoa ajuda a outra, e é mais e mais co-
nhecimento. (Acácia Branca).

O grupo me ajudou muito. Se fosse pelo conselho 
da minha sogra, eu teria dado mamadeira. O que 
considero mais importante é que eu pensava que, 
se as outras estão conseguindo, então, eu vou 
conseguir também. (Astromélia).

Para Melo et al.28, as rodas de conversa 
permitem resgatar espaços democráticos, fa-
vorecendo a conscientização das pessoas como 
protagonistas e, ao mesmo tempo, possibilitam 
a apreensão das sabedorias vivenciais dos sujei-
tos que interagem, por meio de interpretações 
e compreensões compartilhadas, mediante 
a consideração de que todos são capazes de 
contribuir, com suas potencialidades, para a 
realização de ações úteis e produtivas.

A respeito do grupo virtual, as participantes 
relataram que sentiram um grande apoio de 
todo o grupo. Destacaram a sua utilidade na 
disponibilidade do apoio no momento exato 
do aparecimento da situação-problema, assim 
como a sua capacidade de representar um 
elo de continuidade do grupo presencial. Era 
como se a roda de conversa continuasse em 
outros momentos. O grupo virtual fortaleceu 
mais o vínculo e os sentimentos de amizade, 
solidariedade e reciprocidade, já cultivados 
nas outras atividades:

Para mim, o grupo do WhatsApp foi o melhor. 
Sabe por quê? Na hora do aperreio, vêm aque-
las pessoas da família que diz: ‘O leite ‘tá fraco, 
dá um complemento!’. A vizinha escuta o bebê 

chorando e diz: ‘O leite não é suficiente, dê um 
complemento’. Então, graças a Deus, na hora ‘h’ 
o WhatsApp me ajudou e não dei o complemen-
to. (Antúrio).

Ressalte-se a importância de valorizar os 
contextos nos quais as mães estejam inseridas, 
pois elas terão, durante todo o processo de 
lactação, a influência de sujeitos que comporão 
sua rede de apoio social, os quais possuirão 
inúmeros saberes acerca da amamentação 
e dos cuidados com o recém-nascido. E tais 
saberes serão confrontados, constantemente, 
com os conhecimentos científicos adquiri-
dos nos serviços de saúde, podendo acarretar 
dúvidas e ansiedades à mulher.

Sobre o uso do aplicativo de comunica-
ção WhatsApp como estratégia para ensino/
aprendizagem, alguns autores constatam que 
esta ferramenta de interação online possibilita 
estímulo ao aprendizado, por acontecer em 
ambiente virtual, sendo também um meio de 
comunicação que permite um envolvimento 
mais espontâneo no cotidiano das pessoas. 
Configurando um espaço adequado para o 
diálogo intersubjetivo, no qual ocorre uma 
interlocução virtual, pode ser uma ferramenta 
de auxílio para sanar dúvidas, com a participa-
ção de um mediador. Pois é se comunicando, 
trocando mensagens e refletindo em grupo 
– mesmo virtual – que se pode transformar a 
educação, com as novas tecnologias que estão 
presentes no contexto contemporâneo29.

Portanto, o uso de um grupo virtual teve im-
portância enquanto uma tecnologia que atuou 
em três sentidos: como instrumento educativo, 
como meio para fortalecimento dos laços e 
como espaço virtual para a circularidade da 
dádiva, pois o incentivo à amamentação, com 
o compartilhamento de informações, auxiliou 
as mães em momentos de dúvida e de conflito. 
A dádiva está imbricada nas falas dos sujeitos, 
em uma complexa relação com a rede social 
de apoio ao AM.

Finalmente, em relação à importância da 
rede de apoio para o AM, todos os sujeitos 
reconheceram e valorizaram a pertinência 
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de vínculos mais fortalecidos para o sucesso 
desse tipo de aleitamento, contribuindo para 
o empoderamento individual e coletivo, com 
benefícios à saúde do bebê e da mãe. Esse 
aspecto foi evidenciado pelas mães. Lacerda 
e Martins24 declaram que o apoio social é um 
tipo de dádiva de partilha que revela a im-
portância das relações sociais no processo 
de saúde-doença-cuidado, indicando que os 
sujeitos e grupos necessitam uns dos outros 
para enfrentar os limites e as dificuldades, no 
cotidiano da vida. A pesquisa mostrou que a 
rede fez circular formas de apoio emocional 
e informativo:

O que eu aprendi de novo foi não desistir de ama-
mentar. Aprendi a continuar e consegui. A rede 
de apoio foi de grande importância. Nela, eu me 
segurei. (Antúrio).

No começo, eu estava com depressão, e a rede 
me ajudou a melhorar; não desistir de amamen-
tar, não desistir da vida. (Angélica).

Se eu não tivesse tido o apoio da rede, eu acho 
que eu teria dado mamadeira, teria feito mingau 
e dado à minha filha. Recebi muitos incentivos e 
aprendi muita coisa na rede. (Amarílis).

Outro ponto observado foi que, mesmo 
existindo o papel da mediação, houve uma 
relação horizontalizada entre o grupo, com 
troca de saberes na roda de conversa e no 
grupo virtual. Os diálogos foram estabeleci-
dos com respeito e credibilidade, uns para 
com os outros. Os atores nas redes de apoio 
estiveram constantemente transitando entre 
as posições de doador e donatário, de modo 
que a circulação dinâmica de dádivas fez com 
que as relações estabelecidas, apesar de sua 
inerente assimetria, não se cristalizassem em 
hierarquia e poder24.

As vozes emitidas afirmaram que o apoio 
da rede foi fundamental para potencializar 
a prática do AM, pois envolveu relações de 
trocas e pessoalidades, nas quais circularam 
dádivas positivas capazes de gerar sentimentos 

de reconhecimento, afeto, solidariedade e sa-
tisfação durante a experiência.

Considerações finais

Este estudo permitiu reconhecer a importância 
da rede social de apoio ao AM, impetrando 
ações de educação permeadas pela dádiva. 
Além disso, destacou a rede virtual como 
uma ferramenta de peso para o sucesso dessa 
empreitada.

Desta forma, o apoio reflete-se no enlace de 
fios provenientes das redes, em que a dádiva 
transita de forma perene, colaborando para o 
desenvolvimento da autonomia e para a res-
ponsabilização dos sujeitos em relação ao seu 
autocuidado. Considerando os nós rotineiros 
que surgem nesse emaranhado de fios, cons-
tatou-se que os mesmos são desatados devido 
ao compartilhamento de saberes e vivências.

Diante das ações educativas, o suporte do 
grupo virtual constituiu um instrumento fa-
cilitador das relações interpessoais, da troca 
de experiência e da aprendizagem coletiva. E, 
como uma tecnologia leve, produziu vínculo, 
desenvolvendo a ‘humanescência’, o compro-
metimento social e a autonomia.

Ressalta-se a importância de os profissio-
nais de saúde conhecerem as redes sociais 
locais de apoio ao AM durante o pré-natal, 
de forma que estimulem e valorizem a par-
ticipação dessa rede em programas e ações 
de incentivo à amamentação, fortalecendo 
o seu processo. O apoio da família nuclear, 
de amigos, vizinhos e profissionais de saúde 
durante o período de amamentação é im-
prescindível, podendo configurar-se como 
um determinante na adesão e na manutenção 
da amamentação.

Constatou-se, durante o estudo, a valo-
rização dos contextos nos quais as nutrizes 
estavam inseridas, de maneira que os saberes 
foram valorizados e partilhados de forma 
segura, evitando gerar dúvidas e incertezas 
na prática do AM. Todas as mães envolvidas na 
pesquisa-ação conseguiram finalizar o período 
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de amamentação exclusiva da criança aos seis 
primeiros meses de vida.

Neste percurso, o estudo evidencia que o 
profissional de saúde, aproximando-se do 
usuário, fortalece os laços sociais entre ambos, 
fazendo emergir, na troca de dádivas, a força 
necessária para sustentar a prática consciente 
e esclarecida do AM no contexto da ESF.
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RESUMO O estudo problematiza o lugar das famílias na produção do cuidado em saúde mental. 
De caráter qualitativo, foi desenvolvido a partir da produção de narrativas e vivências em um 
Centro de Atenção Psicossocial (Caps), tipo III, de João Pessoa-PB, entre fevereiro e novembro 
de 2015. Os pesquisadores acompanharam a produção de cuidado para um usuário denominado 
‘o Capoeirista’. A partir de então, produziram-se novas visibilidades para a família na produção 
do cuidado: 1. Família como espaço de disputa de plano de cuidado; 2. Família que também 
precisa ser cuidada; e 3. Família como parte da vida social do usuário. Nesse sentido, o Caps 
precisa redefinir o perfil do seu usuário, extrapolando do âmbito individual para o familiar.

PALAVRAS-CHAVE Saúde mental. Serviços de saúde mental. Assistência à saúde mental.

ABSTRACT The study rise questions about the place of families in the production of mental health 
care. Of qualitative character, it was developed from the production of narratives and experiences 
in a Psychosocial Care Center (Caps), type III, of João Pessoa-PB, between February and November 
of 2015. The researchers followed the production of care for a user called ‘the Capoeirista’. Since 
then, new visibilities have been produced for the family in the production of care: 1. Family as a 
space for a care plan dispute; 2. Family that also needs to be cared for; and 3. Family as part of the 
user’s social life. In this sense, Caps needs to re-define the profile of its user, extrapolating from 
the individual to the familiar.

KEYWORDS Mental health. Mental health services. Mental health assistance.
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Introdução

Este estudo convida o leitor a uma produção 
de sentidos sobre o lugar da família na pro-
dução do cuidado em saúde mental. Toma 
como orientação desses sentidos a compre-
ensão de família como um sistema aberto e 
interconectado com outras estruturas sociais 
e outros sistemas que compõem a socieda-
de1. A família é constituída por um grupo de 
pessoas que estabelecem relações de cuidado, 
de conflitos, vínculos e convivência cotidiana, 
que possibilitam aos indivíduos se sentirem 
pertencente a um grupo.

Ao olhar de perto para o conjunto dos arran-
jos familiares, serão visualizadas multidões2, 
constituídas por diferentes indivíduos que 
se conectam pelos afetos, crenças, hábitos e 
regras de convivência. Ver-se-á, também, que 
a multidimensionalidade de uma família traz 
consigo a sua unicidade, representada pelos 
modos singulares que os indivíduos estabele-
cem na sua dinâmica familiar.

Partindo dessa produção de sentidos sobre 
as famílias, percebe-se que, além dos aspectos 
já citados, outros devem ser considerados, 
como sua rotina, seus acordos relacionais e 
os papéis que cada sujeito assume em sua 
organização. Tais fios vão se conectando em 
rizoma3, de modo a constituírem uma rede, 
onde cada sujeito é parte da família, e a família 
faz parte dele. 

Nessa relação entre o sujeito e sua família, 
a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), 
fruto da reforma psiquiátrica brasileira, redi-
recionou os modos de produção de cuidado 
em saúde mental, no sentido de conceber e 
entender o papel da família no cuidado dos 
sujeitos com transtorno mental1,4. Se, antes, 
o tratamento se dava por meio do isolamento 
do indivíduo do seio familiar e comunitário, 
agora, ele deve ser realizado em serviços de 
base territorial, como os Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps), e na Atenção Básica à 
Saúde (ABS), por meio da equipe de saúde 
da família, entre outros1.

Essa mudança garante ao sujeito com 

transtorno mental viver junto à sua família, 
circular pelo território e estabelecer relações 
com as redes sociais e de apoio que a comuni-
dade oferece5. Dentro dessa nova perspectiva, 
a família pode ser requisitada como parceira 
dos novos serviços e reafirmada como um dos 
possíveis espaços do provimento de cuidado6, 
podendo ser necessária e aliada no cuidado de 
seu familiar em sofrimento psíquico1.

A família passa a ser convocada a integrar 
as redes de apoio do usuário, e, como tal, deve 
ser considerada na produção do cuidado, de 
modo que não seja apenas acionada para o 
atendimento do sujeito, mas também possa 
fazer parte das ações. A abordagem familiar 
tem sido uma aposta das equipes de saúde 
da família, reafirmando a necessidade de sua 
inclusão na produção do cuidado7. Nos Caps, 
a lógica da desinstitucionalização, enquanto 
desconstrução de um modelo hegemônico de 
cuidado centrado nos hospitais psiquiátricos 
reconhece também a família como espaço que 
cuida e precisa ser cuidado. Entretanto, a abor-
dagem familiar ainda é um desafio nas práticas 
cotidianas desses serviços substitutivos.

Entendendo que o cuidado deva ser pro-
duzido em redes e que possibilite a sustenta-
bilidade cotidiana do indivíduo no território 
e a produção de vida8, o presente texto tem 
como objetivo problematizar o lugar que as 
famílias assumem na dinâmica dos Caps e suas 
implicações para a produção do cuidado para 
além dos muros institucionais.

Percurso cartográfico

Os encontros e suas afecções guiaram o per-
curso metodológico do estudo, na medida em 
que foram sendo utilizadas diversas estraté-
gias de produção de narrativas e vivências, 
em consonância com as demandas oriundas 
do campo. Inicialmente, duas pesquisado-
ras apoiadoras negociaram sua aproximação 
com um Caps III do município, participando, 
durante os meses de fevereiro a novembro 
de 2015, das reuniões semanais de equipe, 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 441-449, ABR-JUN, 2019

A família no cuidado em saúde mental: desafios para a produção de vidas 443

nas quais também ocorria quinzenalmente 
supervisão clínico-institucional com uma 
supervisora externa ao serviço. 

Nessas reuniões, as pesquisadoras apoiado-
ras puderam acompanhar discussões geren-
ciais e administrativas do serviço e participar, 
inclusive colaborando com o debate, de discus-
sões sobre a organização do processo de traba-
lho da equipe, condições clínico-existenciais 
de usuários e seus projetos terapêuticos, além 
de discussões teóricas sobre temas correlatos 
às questões vivenciadas pelo serviço. 

Foi, assim, assumida a perspectiva de pes-
quisadores in-mundo2, a partir da qual se 
reconhecem e tomam-se como produtos de 
análise as diversas implicações e sobreimpli-
cações dos pesquisadores, e valoriza-se sua 
imersão no mundo sobre o qual deseja produzir 
sentidos. Tal posicionamento epistemológico 
permitiu que alguns profissionais do serviço, 
atendendo ao convite da pesquisa, passassem 
a acompanhá-la mais de perto, tornando-se, 
também, seus pesquisadores. Nesse sentido, 
estes assumiram que o produto da pesquisa 
nada mais pode ser além de um conjunto de sen-
tidos produzidos nos encontros e suas afecções.

Ao participarem das reuniões de equipe do 
serviço, os pesquisadores puderam rastrear9 
a produção do cuidado dentro e fora do Caps. 
Entre os vários acontecimentos rastreados ali, 
os pesquisadores foram convocados a analisar 
os seus encontros com um usuário que fre-
quentemente aparecia nos relatos e discursos 
dos trabalhadores. Era apontado como alguém 
‘difícil de lidar’, e sua família vista como ‘quem 
não contribuía para o tratamento’. 

Os sentidos produzidos nesse relato se 
deram a partir da cartografia9 de encontros e 
conversas travados entre pesquisadores, pro-
fissionais, usuários e familiares, que foram 
processados (discutidos) nos encontros do 
coletivo de pesquisadores. A composição desse 
coletivo por diferentes atores reafirmou e con-
solidou a aposta compartilhada da pesquisa.

Atendendo às exigências éticas de pesquisas 
envolvendo seres humanos, foi solicitada a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) de todas as pessoas en-
volvidas no estudo. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob 
o CAAE 42554815.0.0000.5188, atendendo aos 
princípios éticos da Resolução nº 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde.

Rastreando diferentes 
lugares da família na 
produção do cuidado em 
saúde mental

No percurso da vivência junto à equipe do 
Caps, algumas cenas da produção do cuidado 
do serviço foram rastreadas e processadas, 
trazendo para o debate o lugar da família 
na produção do cuidado em saúde mental. 
Entendendo que o cuidado é um aconteci-
mento e não um ato10, descrevemos abaixo 
um ‘acontecimento’ que emergiu no cotidiano 
do serviço, sendo vivenciado pelo conjunto de 
pesquisadores que participaram da pesquisa 
compartilhada.

O acontecimento 

Capoeirista é um jovem de vinte e poucos anos 
e filho único. Frequenta o Caps há alguns anos, 
sendo diagnosticado pelo médico psiquiatra do 
serviço como um sujeito com esquizofrenia e 
retardo mental moderado. Ele quase sempre 
é pauta de discussão das reuniões de equipe, 
visto que é muito agitado, “chega no serviço a 
hora que quer, faz o que bem quer, e na hora que 
quer”, como afirma um dos técnicos do Caps. 

Para além do transtorno psíquico e de sua 
‘indisciplina’ no serviço, a equipe traz ele-
mentos importantes sobre a vida familiar de 
Capoeirista, que parecem desembocar nas 
dificuldades da equipe em lidar com ele. Na 
época da gravidez de Capoeirista, sua mãe, 
casada há algum tempo, suspeita que está com 
um tumor e inicia um tratamento medica-
mentoso, descobrindo somente após alguns 
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meses que estava grávida. A equipe relata que, 
atualmente, seus pais têm uma relação confli-
tuosa e uma enorme dificuldade de aceitação 
de Capoeirista.  

Segundo os relatos dos técnicos mais pró-
ximos a ele, um educador físico e o professor 
de capoeira, o Caps tem assumido um lugar 
de refúgio para Capoeirista, que, ao viven-
ciar as situações de conflito em casa, busca o 
serviço. Não importa a hora e a distância, visto 
que ele mora em um outro bairro, um pouco 
distante. A equipe reconhece, assim, que o 
serviço funciona como um ‘local de escape’ 
para Capoeirista, na medida em que existem 
muitos conflitos no seu ambiente familiar.  

Nas diversas discussões sobre esse usuário, 
são produzidos relatos de que as mesmas 
posturas e atitudes que este tem em casa (de 
mandar na mãe, agredi-la verbalmente e fisi-
camente) estão sendo, de certo modo, repro-
duzidas no Caps na relação com a equipe. O 
educador físico aponta que Capoeirista chegou 
a relatar que sua mãe sofre agressões por parte 
do seu pai, e que por isso ele fica muito agitado.

Os relatos são tecidos à medida que novos 
elementos são incorporados na história da vida 
familiar de Capoeirista, constituindo uma rede 
com relações conflituosas e de rupturas. Por 
vezes, alguns profissionais responsabilizam a 
família, que não cuida dele, restando ao Caps 
assumir o seu cuidado. Nesse movimento, foi 
acionado o Ministério Público, para tomar o 
que, para os profissionais do Caps, seriam as 
‘devidas providências’ sobre o ‘descuidado’ da 
família com Capoeirista.

O prosseguimento e os possíveis encami-
nhamentos do ‘caso de Capoeirista’ foram 
discutidos em reunião pela equipe do Caps, na 
qual cada profissional apontou uma proposta 
de plano de cuidado para ele e sua família. Essa 
construção não contou com a participação dos 
sujeitos para quem se dirigia o referido plano, 
visto que ia sendo tecida nos encontros entre 
os trabalhadores e nas reuniões de supervisão 
clínica institucional.

A proposta do Caps consistiu em: (1) a 
equipe de saúde tentar uma aproximação com 

a família, para entender os seus conflitos e suas 
possíveis interferências nas posturas assumi-
das por Capoeirista no serviço, como também 
em buscar responsabilizá-la pelo cuidado ao 
usuário; (2) viabilizar a participação do usuário 
em um grupo de capoeira, próximo à sua casa, 
tendo em vista a necessidade de se pensar o 
cuidado no território e no seu cotidiano; (3) 
tentar inseri-lo numa escola, visto que a equipe 
entendia que o usuário ainda era muito jovem 
e poderia estar ocupando esse tempo/espaço 
com aprendizagem; (4) viabilizar a ida de sua 
mãe para um centro de práticas integrativas e 
complementares, tendo em vista que, na visão 
da equipe, ela necessitava de cuidado, pelo fato 
de conviver com muitos conflitos familiares. A 
equipe pensou que a ida da mãe de Capoeirista 
a esse centro poderia se dar nos dias e horários 
em que ele se encontrava no Caps.

Após pactuação entre a equipe de saúde, as 
ações foram iniciadas. A implicação da equipe 
no cuidado se reafirmava à medida que as ações 
iam sendo viabilizadas. No entanto, trazer a 
família para participar do projeto terapêutico 
parecia ser um desafio, que muitas vezes escapa-
va da responsabilização da equipe pelo cuidado.

(1) A família pouco mostrava-se incomoda-
da com as posturas de Capoeirista, e a equipe 
não conseguiu aproximar-se dela para tentar 
responsabilizá-la pelo cuidado dele, visto que 
se tratava de uma demanda da equipe; (2) a 
viabilização da participação do usuário no 
grupo de capoeira contou com a resistência 
de alguns membros do grupo, que, ao serem 
informados que Capoeirista era usuário do 
Caps, mostraram-se inseguros e com medo 
de que este causasse algum problema. No 
entanto, sua participação foi negociada pelo 
professor de capoeira do Caps, que se respon-
sabilizou por ele, mediando as suas relações 
com o grupo; (3) após algumas tentativas da 
equipe, foi possível matricular Capoeirista no 
programa de Educação de Jovens e Adultos. 
No entanto, a equipe mostrava-se preocupada 
com a efetivação dessa aposta de cuidado, 
tendo em vista que a sua ida dependia da 
interlocução e do apoio da família, e eles 
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visualizavam a família como ‘negligenciadora’ 
desse cuidado; (4) E, por fim, não foi efeti-
vada a aposta de a mãe participar do centro 
de práticas alternativas e complementares, 
já que essa proposta pouco reverberou nas 
apostas que a própria mãe fazia para viver. 

Tal acontecimento mobilizou os pesquisa-
dores, na medida em que possibilitou pôr em 
análise as afecções e os ruídos neles produ-
zidos. A partir desse lugar de pesquisadores 
afetados, foi possível produzir novas visibi-
lidades sobre o lugar da família na produção 
do cuidado: 1. Família como espaço de disputa 
de plano de cuidado, entre si e com a equipe; 
2. Família que também precisa ser cuidada e 
que vivencia processos de adoecimento; e 3. 
Família como parte da vida social do usuário, 
que compõe sua rede de convivência social.

A família como espaço de disputa de 
plano de cuidado, entre si e com a 
equipe de saúde

A análise desse acontecimento traz para o 
debate as apostas que os usuários fazem para 
se produzirem cotidianamente, e que muitas 
vezes podem divergir dos pontos de vista dos 
trabalhadores de saúde sobre os mesmos2. 
Além disso, é possível perceber na família 
disputas de projetos de vida e cuidado, que 
se estabelecem nas relações entre Capoeirista 
e seus pais. 

Essa disputa se dá tendo em vista o modo 
como as relações são estabelecidas no am-
biente familiar, de modo que existem re-
lações conflituosas entre a mãe e o pai de 
Capoeirista. E este, ao vivenciar os conflitos, 
demanda a atenção dos pais, agredindo-se e 
quebrando objetos, como forma de mediar 
tais situações.

 Em alguns casos, a família que vivencia 
disputas de modos de como levar a vida entre 
seus próprios membros é vista como ‘quem 
atrapalha o cuidado’, ou ‘quem não coopera 
para a melhora do sujeito’. Em alguns mo-
mentos, como, por exemplo, na elaboração 
de um plano de cuidado para o seu membro, a 

família pode não integrar o seu planejamento, 
ou porque a equipe de saúde não reconhece 
o seu saber e suas contribuições no cuidado10 

ou porque essa família não se visualiza como 
participante desse processo.

Nos Caps, a família pode assumir diferentes 
papéis no cuidado de seu parente que vivencia 
sofrimento psíquico, visto que essa, algumas 
vezes, é responsabilizada pelo usuário e pela 
sua melhora, todavia, ao mesmo tempo, não 
é vista como aquela que pode opinar e auxi-
liar na elaboração do projeto terapêutico do 
sujeito, buscando estratégias de inserção deste 
na comunidade, e assim por diante. 

Dialogando com a atenção domiciliar, 
podemos encontrar semelhanças na pro-
dução do cuidado em saúde mental a partir 
dos serviços substitutivos, entre eles, o Caps. 
Carvalho10 aponta que o deslocamento das 
ações de cuidado do hospital para o domicílio 
desloca, também, os próprios trabalhadores da 
saúde, que precisam repensar suas práticas, 
desterritorializar-se/reterritorializar-se3 dos 
seus saberes técnicos adquiridos, para encon-
trarem-se com o outro, que agora encontra-se 
na sua residência, ocupando espaços singulares 
e de produção da sua subjetividade11.

Este debate convida a pensar também a 
produção do cuidado em saúde mental, a partir 
de Capoeirista, uma vez que a equipe enxer-
gava sua família como aquela que precisava 
se responsabilizar pelo usuário. No entanto, 
não conseguia convocá-la para a construção 
do plano de cuidado, apesar de entenderem a 
participação da família como necessária para 
a melhora do sujeito.

As questões apontadas não desconsideram 
a implicação da equipe no cuidado prestado ao 
Capoeirista. No entanto, revela como a gestão 
do cuidado, em algumas situações, é realizada 
sobre o usuário e não com ele.

Nesse sentido, a autonomia do usuário e de 
sua família deve permear as ações em saúde, 
no sentido de que os profissionais considerem 
e reconheçam as apostas que os sujeitos fazem 
no seu cotidiano, para garantir a produção de 
mais vida na sua existência2,3,10.
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A família que vivencia processos de 
adoecimento e precisa de cuidado 

No processamento desse acontecimento, dis-
cute-se sobre como, muitas vezes, na visão dos 
profissionais de saúde, os usuários assumem 
o lugar cristalizado de sintoma da família, de 
modo que o ambiente familiar pode se tornar 
um espaço de agudização do seu sofrimento 
psíquico. Nesse contexto, torna-se um desafio 
para a equipe de saúde lidar com as questões de 
sofrimento do usuário, quando seu ambiente 
familiar se encontra também adoecido.

Na produção de novos sentidos para essa ex-
periência de Capoeirista e sua família, alguns 
pesquisadores problematizaram com a equipe 
a necessidade de se pensar o cuidado familiar, e 
não apenas individual. Entre debates e tensões, 
algumas falas sustentam a falta de implica-
ção da família no cuidado de Capoeirista, mas 
outras afirmam que a família também precisa 
ser cuidada pelo Caps.

O reconhecimento de que o ambiente fami-
liar é adoecedor perpassa as discussões sobre 
Capoeirista e sua família. No entanto, apenas 
esse reconhecimento não garante que esta 
seja cuidada, tendo em vista que os trabalha-
dores não conseguem, por diversos motivos 
que podem escapar da implicação da equipe, 
construir um projeto terapêutico familiar, 
com articulações no território, por meio da 
estratégia de saúde da família, em busca do 
compartilhamento do cuidado12.

Esse acontecimento convoca à problemati-
zação de que muitas vezes o ambiente familiar 
encontra-se adoecido, e que o indivíduo que 
chega ao serviço de saúde traz esse adoecimen-
to consigo5, de modo que, quando o processo 
de trabalho do Caps encontra-se voltado para 
a atenção à família do usuário, no sentido de 
compreender quem são as pessoas que consti-
tuem o ambiente familiar e como se organizam, 
torna-se possível integrá-la ao cuidado.

A integralidade do cuidado ao indivíduo 
envolve, também, sua família, uma vez que esta 
traz em si as suas experiências e os modos de 
viver a vida, que são singulares e interferem 

nos modos de lidar com os processos saúde-
-doença de seus membros13.

Pelo fato de a família constituir as redes 
primárias do indivíduo14, elas devem ser vistas 
como fundamentais no processo de trabalho do 
Caps. Na elaboração dos projetos terapêuticos, 
é fundamental que os profissionais de saúde 
considerem as famílias nas suas singularidades, 
já que estas apresentam demandas das mais 
variadas ordens. Entre as quais, Colvero et al.15 
cita: a dificuldade de lidar com as situações de 
crise, com os conflitos familiares emergentes, 
com a culpa, com o pessimismo por não con-
seguir vislumbrar saídas para os problemas, 
com o isolamento social a que ficam sujeitos, 
as dificuldades materiais da vida cotidiana, as 
complexidades do relacionamento com esse 
familiar, a expectativa frustrada de cura ou o 
desconhecimento da doença propriamente 
dita.

É fundamental, portanto, o reconhecimen-
to da família como um conjunto de pessoas 
em inter-relação, e que, por isso, é sempre 
afetada por qualquer doença, sofrimento e/
ou mudança em algum de seus membros. 
Portanto, é necessário que os profissionais de 
saúde estejam atentos a toda a complexidade 
que envolve a família, produzindo cuidado 
‘com base na experiência da família ao longo 
do tempo, ou seja, sua história pregressa, atual 
e perspectivas futuras’ (68)16. Estar atento à 
história que envolve o passado da família, o 
seu presente e aquilo que esta projeta para o 
futuro, sem dúvidas, é uma importante aposta 
das equipes de saúde na produção do cuidado 
que reconheça e legitime o ambiente familiar 
como espaço de cuidado.

A família como parte da vida social 
do usuário que compõe sua rede de 
convivência social

Capoeirista convoca, ainda, a reconhecer a 
família como parte da vida social do sujeito, 
podendo compor a sua rede social e de apoio. 
Nessa direção, a partir do conhecimento sobre 
a história de vida familiar de Capoeirista, foi 
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possível dar visibilidade para a complexidade 
do cuidado em saúde mental e sua imbricação 
com a dinâmica familiar do sujeito com trans-
torno psíquico.

Desse modo, o cuidado em saúde mental, 
a partir dos serviços substitutivos, entre eles, 
o Caps, produz novas tensões nos modos de 
cuidado em saúde mental, visto que as ações 
em saúde passam a ter como pauta para a sua 
elaboração e efetivação o território, ou seja, 
os lugares onde a vida pulsa, o cotidiano, as 
relações sociais e as redes dos sujeitos.

A desinstitucionalização, enquanto des-
construção dos modos de lidar com a loucura4, 
traz tensões nas relações de cuidado entre 
os sujeitos e seus familiares, no sentido de 
que a família passa a ser reconhecida como 
uma parte da vida social do sujeito, podendo 
compor a sua rede de convivência e de relações.

As propostas da reforma psiquiátrica con-
vocam a família a (re)assumir esse lugar, que 
lhe foi retirado durante a hospitalização de 
seu membro4. Esse lugar, ora assumido, ora 
interditado e/ou invisibilizado, traz para a 
cena a necessidade de os trabalhadores de 
saúde reconhecerem o ambiente familiar 
como rede social e de apoio dos sujeitos. Tal 
reconhecimento, por sua vez, garante que os 
profissionais potencializem as relações fami-
liares, com o intuito de fortalecer as relações 
sociais dos usuários. 

 Feuerwerker e Merhy17 trazem a discussão 
sobre os serviços substitutivos em saúde, entre 
eles, o Caps, destacando que eles podem ser

dispositivos efetivos de tensão entre as novas 
práticas e o modelo hegemônico e entre ve-
lhos hábitos e lugares que produzem melho-
rias reais na construção de formas sociais de 
tratar e cuidar do sofrimento17. 

Ou seja, esses autores afirmam que em tais 
serviços pode existir o confronto de práticas e 
concepções que configuram o trabalho em saúde.

Dialogando com a aposta da família como 
parte da vida social dos usuários, a mudança 
dos modelos de cuidado – do hospitalar, longe 

do convívio familiar, para o territorial, próximo 
à família – provoca deslocamentos nos modos 
como a equipe de saúde lida com as estratégias 
de cuidado.

Ao mesmo tempo que o mundo muda sua 
forma de ver e de se relacionar com a loucura, 
também o papel da família na sociedade passa 
por inúmeras transformações. Muda a forma 
de se pensar a implicação da família no apa-
recimento da doença mental, uma vez que a 
literatura atual sobre o tema coloca a família 
tanto como a grande causadora do adoeci-
mento psíquico quanto como potente meio 
de cuidado e melhora6.

 Problematiza-se, assim, o papel da família 
como rede de apoio no cuidado em saúde 
mental, visto que não basta apenas desospi-
talizar os sujeitos com transtorno mental e 
(re)inseri-los no ambiente familiar. É preciso 
garantir a sustentabilidade de sua vida cotidia-
na14, ou seja, fortalecer seus laços familiares e 
comunitários, de modo que ele possa acessar 
diferentes redes no território quando neces-
sitar de apoio.

O acontecimento descrito neste texto traz 
para análise a necessidade de se considerar 
a família como rede de apoio, tendo em vista 
as apostas de cuidado da equipe para além do 
grupo de capoeira e da escola. Necessitava-se, 
também, reconhecer a família como espaço de 
convivência e rede de apoio para Capoeirista. 
Esse reconhecimento, por sua vez, possibilita 
aos trabalhadores ampliarem as suas ações, no 
sentido de garantirem a sustentabilidade coti-
diana desse usuário nas suas redes sociais. Tais 
ações promovem um suporte para o usuário 
na busca de estratégias para lidar com seus 
conflitos e dificuldades15.

Nessa perspectiva, as ações pautadas na 
reforma psiquiátrica buscam contribuir para 
a criação, o fortalecimento e a manutenção de 
redes sociais, fatores que podem ser, de fato, 
determinantes para modificar a trajetória dos 
usuários14. Entre essas redes, a família deve ser 
vista como um lugar de possível convivência 
do portador de transtorno mental, mas não 
deve ser o único nem o obrigatório16.
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Conclusões

O acontecimento convoca a uma visualização 
da família como aquela que cuida, que disputa 
planos de cuidado e que também precisa ser 
cuidada. Além do que, em alguns momentos, 
como na elaboração do plano de cuidado, ela 
pode ser invisível para a equipe de saúde, 
sendo apenas solicitada para se responsabilizar 
pelo sujeito em sofrimento psíquico. Talvez 
o mais importante não seja delimitar qual é 
o lugar que a família deve assumir na produ-
ção do cuidado, mas dar visibilidade para as 
diferentes posições que ela pode assumir no 
decorrer dos processos cuidadores.

O reconhecimento desses diferentes lugares 
que a família pode ocupar convida os trabalha-
dores da saúde a repensarem as suas práticas, 
e, nesse processo criativo e inventivo que é a 
produção do cuidado17, a constituírem estraté-
gias e ações para as quais a produção de mais 
redes vivas seja o norte das ações em saúde. 

A cartografia da família como aposta no 
cuidado em saúde mental tem se mostrado um 
dispositivo fértil para se pensarem os diferentes 
lugares da família na produção do cuidado. Nesse 
sentido, percebe-se a necessidade do Caps de 
redefinir o usuário de quem cuida, assim como 
a atenção básica fez, ou seja, o cuidado precisa 
deixar de ser individual para ser familiar.

Radicalizando a aposta de Basaglia18, é 
preciso colocar a doença e o sujeito entre pa-
rênteses, para se visualizarem a família e suas 
relações, e, a partir daí, planejarem-se ações 
em saúde voltadas para a multidimensiona-
lidade dos ciclos e das trocas familiares, que 
constituem um sistema em redes.

Colaboradores 

Ferreira TPS (0000-0002-2581-4970)* con-
tribui na sua elaboração com as seguintes 
atividades: contribuiu substancialmente 
para a concepção e o planejamento  análise 
e a interpretação dos dados; contribuiu sig-
nificativamente na elaboração do rascunho 
e revisão crítica do conteúdo; e participou 
da aprovação da versão final do manuscrito. 
Sampaio J (0000-0003-0439-5057)* contri-
buiu na análise e a interpretação dos dados, 
na revisão crítica do conteúdo e participou 
da aprovação da versão final do manuscri-
to. Oliveira IL (0000-0002-2762-7255)* 
contribuiu na revisão crítica do conteúdo e 
participou da aprovação da versão final do 
manuscrito. Gomes LB (0000-0002-1957-
0842)* contribuiu na revisão crítica do con-
teúdo e participou da aprovação da versão 
final do manuscrito. s

*Orcid (Open Researcher 
and Contributor ID).



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 441-449, ABR-JUN, 2019

A família no cuidado em saúde mental: desafios para a produção de vidas 449

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departa-

mento de Ações Programáticas Estratégicas. Cader-

nos de atenção básica em saúde mental. Brasília, DF: 

Ministério da Saúde; 2013.

2. Gomes MPC, Merhy EE. Pesquisadores In-mundo: 

um estudo da produção do acesso e barreira em saú-

de mental. Porto Alegre: Rede Unida; 2014.

3. Deleuze G, Guattari F. Mil platôs: capitalismo e es-

quizofrenia. São Paulo: Editora 34; 1995. 96 p.

4. Amarante P. Loucos pela vida: a trajetória da reforma 

psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1995.

5. Barros JO, Mângia EF. Rede social e atenção às pes-

soas com transtornos mentais: novo desafio para os 

serviços de saúde mental. Rev. ter. ocup. univ. 2007; 

(18)3:135-142.

6. Rosa LCS. O cotidiano, as tensões e as repercussões 

do provimento do cuidado doméstico ao portador de 

transtorno mental. Saúde debate. 2004; 28(66):28-37.

7. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Política 

Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde; 2006.

8. Rolnik S. Cartografia sentimental: transformações 

contemporâneas do desejo. São Paulo: Estação Li-

berdade; 1989.

9. Merhy EE. O cuidado é um acontecimento e não um 

ato [internet]. [s.d.]. [acesso em 2019 jun 21]. Dispo-

nível em: file:///C:/Users/Mariana/Downloads/o%20

cuidado%20e%20acontecimento%20e%20nao%20

ato.pdf.

10. Carvalho LC. A disputa de planos de cuidado na aten-

ção domiciliar [dissertação]. Rio de Janeiro: Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro; 2009. 

11. Costa MCL. A cidade e o pensamento médico: uma 

leitura do espaço urbano. Mercator. 2002; 1(1):61-69. 

12. Ferreira TPS, Sampaio J, Souza ACN, et al. Produ-

ção do Cuidado em Saúde Mental: desafios para além 

dos muros institucionais. Interface (Botucatu). 2017; 

21(61):373-384. 

13. Franco TB, Magalhães H. A integralidade e as linhas 

de cuidado. In: Merhy EE, Magalhães Júnior HM, Ri-

moli J, et al. O trabalho em saúde: olhando e expe-

rienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec; 

2003.

14. Mângia EF. Notas metodológicas para a pesquisa de 

campo e análise de entrevistas. São Paulo: Lab. Co-

nexões, FMUSP; 2006.

15. Colvero LA, Ide CAC, Rolim MA. Família e doença 

mental: a difícil convivência com a diferença. Rev. 

Esc. Enferm. USP. 2004; 2(38):197-205.

16. Rosa L. Transtorno Mental e o cuidado na família. 

São Paulo: Cortez; 2003.

17. Feuerwerker LCM, Merhy EE. A contribuição da aten-

ção domiciliar para a configuração de redes substi-

tutivas de saúde: desinstitucionalização e transfor-

mação de práticas. Rev. Panam Salud Publica. 2008; 

24(3):180-188. [acesso em 2019 jun 21]. Disponível 

em: https://www.scielosp.org/article/rpsp/2008.

v24n3/180-188/.

18. Basaglia F. Escritos selecionados em saúde mental 

e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Garamond; 

2010. 336 p.

Recebido em 26/03/2019 
Aprovado em 09/04/2019 
Conflito de interesses: inexistente 
Suporte financeiro: Ministério da Saúde através do Observatório 
Nacional da Produção do Cuidado no SUS: avalia quem faz, quem 
pede e quem usa, com sede na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro



RESUMO O estudo objetivou descrever o perfil dos usuários em tratamento nos Centros de Atenção 
Psicossocial – álcool e drogas (CAPSad) da região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Estudo 
de tipo transversal, com amostra de 369 usuários. Utilizou-se um instrumento contendo variáveis 
sociodemográficas e sobre o atendimento no CAPSad; sobre substâncias psicoativas utilizadas 
ao longo da vida e no último mês; idade de uso inicial; internação e medicação decorrentes do 
uso; tempo e modalidade de tratamento. Realizaram-se análise estatística descritiva e testes 
t-Student, não paramétrico de Mann-Whitney, análise de variância paramétrica (ANOVA-F), 
de comparações múltiplas de Dunn. Verificaram-se maiores percentuais de homens (80,5%), 
com idade entre 41 e 60 anos (45,8%), sem companheiro(a) (55,2%), com ensino fundamental 
incompleto (38,4%), desempregados (34,7%) e em tratamento entre 1 e 5 anos (62,9%). O álcool 
foi a substância mais utilizada ao longo da vida (89,7%); e no último mês (77,8%). Este estudo 
reforça a necessidade de resgate da autonomia, da reinserção social, do trabalho com valor social 
e dos direitos de cidadania, a partir de uma atenção especializada e individualizada. As redes 
sociais de apoio, a intersetorialidade e a articulação das Redes de Atenção Psicossocial devem 
ser a base da transformação para que essas questões se concretizem na prática assistencial.

PALAVRAS-CHAVE Saúde mental. Epidemiologia. Pesquisa sobre serviços de saúde. Serviços 
de saúde mental. Transtornos relacionados ao uso de substâncias.

ABSTRACT The study aimed to describe the profile of users being treated in the Psychosocial 
Care Centers – alcohol and drugs (CAPSad) of the Triângulo Mineiro region of Minas Gerais. A 
cross-sectional study, with sample of 369 users into treatment. An instrument was used contain-
ing sociodemographic variables and about care in CAPSad; about psychoactive substances used 
throughout life and in the last month; age of initial use of psychoactive substances; hospitalization 
and medication resulting from the use; time and modality of treatment. Descriptive statistical 
analysis and Student’s t-tests, non-parametric Mann-Whitney, parametric analysis of variance 
(ANOVA-F), and Dunn’s multiple comparisons were performed. There was a higher percentage of 
men (80.5%), age between 41 and 60 years (45.8%), without partner (55.2%), incomplete elementary 
school (38.4%), unemployed (34.7%) and in treatment between 1 and 5 years (62.9%). Alcohol was 
the most used substance throughout life (89.7%); and in the last month (77.8%). This study rein-
forces the need to rescue autonomy, social reintegration, work with social value, citizenship rights 
based on specialized and individualized attention. Social support networks, intersectoriality and 
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Introdução 

As políticas atuais de saúde mental e de 
atenção psicossocial desenvolvidas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), resultan-
tes do movimento da reforma psiquiátrica, 
têm uma relação direta com o movimento da 
reforma sanitária, que surgiu em meados da 
década de 1970 e constituiu-se no processo de 
amplas mobilizações da sociedade brasileira 
pela redemocratização1.

Esse processo sociopolítico possibilitou di-
ferentes e intensas transformações na atenção 
à saúde mental nas últimas três décadas. O 
movimento de reforma psiquiátrica consolidou 
mudanças significativas na forma de tratar e 
entender os transtornos mentais, que passaram 
a ser cuidados nos serviços substitutivos ao 
hospital psiquiátrico e na superação do modelo 
psiquiátrico, pautado na exclusão social, na 
violência e na cronificação do sujeito2. 

Diversas estratégias foram desenvolvidas 
nos campos técnico, assistencial, social, po-
lítico e jurídico, e, em 2011, foi instituída a 
Rede de Atenção Psicossocial (Raps) a partir 
da Portaria GM/MS nº 3.088, de dezembro de 
2011, que possibilita uma nova dimensão ao 
conjunto das ações em saúde mental no SUS, 
com a garantia da articulação e da integração 
dos serviços de atenção das redes de saúde no 
território, qualificando o cuidado por meio do 
acolhimento, do acompanhamento contínuo e 
da atenção às urgências à atenção psicossocial 
da população com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso do crack, 

álcool e outras drogas e de seus familiares, 
em seus diferentes níveis de complexidade1. 

Na Raps, os Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps) foram designados como locais de refe-
rência para o tratamento da população adulta 
com transtornos mentais severos e persis-
tentes, os Centros de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil (CAPSi) são especializados 
em crianças e adolescentes com transtornos 
mentais, e os Centros de Atenção Psicossocial – 
álcool e drogas (CAPSad) destinados às pessoas 
com problemas decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas3.

Essa mudança de paradigma do cuidado das 
pessoas com problemas decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas deve incluir a relação 
que se estabelece com o usuário, a equipe, a 
família e a comunidade. A mudança de papéis, 
a democratização das instituições, o envolvi-
mento e a responsabilização da comunidade 
devem somar-se aos objetivos técnicos do tra-
tamento. A partir disso, o objeto de intervenção 
torna-se mais complexo e interdisciplinar, 
assim como as práticas e os saberes tradicio-
nais devem ser reconstruídos para responder 
às demandas dessa transformação4.

De acordo com o ‘Relatório Mundial sobre 
Drogas’, publicado em 2016 pelo Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), aproximadamente 5% da po-
pulação adulta e 250 milhões de pessoas 
entre 15 e 64 anos usaram pelo menos uma 
droga em 2014. Com relação à mortalidade 
relacionada ao uso de drogas, 207 mil mortes 
foram relatadas, sendo um terço delas por 

the articulation of the Psychosocial Attention Networks should be the basis of the transformation 
so that these issues are concretized in the care practice.

KEYWORDS Mental health. Epidemiology. Health services research. Mental health services. 
Substance-related disorders.
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overdose. O consumo de heroína e as mortes 
por overdose aumentaram nos últimos dois 
anos em alguns países da América do Norte, 
da Europa Ocidental e Central. Os opio-
ides continuam a representar os maiores 
riscos de danos à saúde entre as principais 
drogas. Com exceção do álcool e do tabaco, 
a maconha é a droga mais usada ao redor do 
mundo. O acesso a serviços de tratamento, 
com base em evidências científicas, repre-
senta outro grande desafio apontado pelo 
relatório, pois somente uma em cada seis 
pessoas que necessitam de atendimento 
tem acesso aos serviços5.

No Brasil, aproximadamente 12,3% da 
população é considerada dependente de 
álcool, de acordo com os critérios da 10ª 
Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10) e do IV Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-
IV), sendo que a prevalência é de 17,1% entre 
a população masculina e 5,7% na população 
feminina, que são prevalências consideradas 
altas quando comparadas às de outras condi-
ções de saúde. Além dos problemas de saúde 
física, as pessoas com transtornos causados 
pelo uso de álcool e outras drogas podem 
ter sofrimentos psicológicos e psicossociais 
graves, problemas interpessoais, perda de 
emprego, dificuldades de aprendizado, além 
de problemas legais6.

Embora nem todo usuário de substâncias 
psicoativas deva ser considerado dependen-
te, é preciso ressaltar que, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 10% 
das populações dos centros urbanos de todo 
o mundo, incluindo o Brasil, necessitam de 
assistência integral à saúde para eliminar ou 
minimizar os danos que essas substâncias 
podem causar. Nesse sentido, os CAPSad são 
os serviços públicos de saúde preconizados 
para o tratamento dessa população no Brasil3.

Este estudo, portanto, teve como objetivo 
descrever o perfil epidemiológico e os tipos 
de substâncias psicoativas utilizadas pelos 
usuários dos CAPSad da região do Triângulo 
Mineiro, no estado de Minas Gerais.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo com abor-
dagem quantitativa do tipo transversal. A pes-
quisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa por meio da Plataforma Brasil, com 
parecer consubstanciado de número 1.139.451 
e CAAE 45867315.9.0000.5154. 

Os dados relativos aos clientes foram 
obtidos por meio dos prontuários, e a pes-
quisa foi realizada nos três CAPSad da região 
do Triângulo Mineiro, sendo que um deles é 
CAPSad II e dois são CAPSad III. Os CAPSad II 
atendem cidades e/ou regiões com pelo menos 
70 mil habitantes durante o dia. Os CAPSad III 
possuem atendimento noturno e observação, 
funcionam 24 horas e atendem cidades e ou 
regiões com pelo menos 150 mil habitantes.

 A população assistida por esses serviços 
totaliza 920.033 habitantes em duas macror-
regiões de saúde do estado de Minas Gerais: 
Triângulo Norte e Triângulo Sul. 

No período da coleta dos dados, foi realiza-
do um levantamento dos clientes que estavam 
em atendimento nos CAPSad, para a realização 
do cálculo e do sorteio da amostra. O sorteio 
foi realizado no Programa SPSS-versão 21. O 
cálculo do tamanho amostral considerou uma 
prevalência de uso de múltiplas substâncias 
psicoativas de 39,0%, uma precisão de 4% e 
um intervalo de confiança de 95%. Para uma 
população finita de 963 clientes dos serviços, 
obteve-se o tamanho amostral de 369 partici-
pantes a serem incluídos no estudo. A coleta 
dos dados foi realizada no período de maio a 
agosto de 2016. 

Foi desenvolvido um instrumento para a 
coleta de dados com as seguintes variáveis: 
sexo; idade; estado civil; escolaridade; situa-
ção de trabalho; demanda do atendimento no 
CAPSad; substâncias psicoativas utilizadas ao 
longo da vida e no último mês; idade de uso 
inicial das substâncias psicoativas; internação 
e medicação decorrentes do uso de substâncias 
psicoativas; tempo de permanência no CAPSad 
e modalidade de tratamento. Inicialmente, 
constavam do instrumento variáveis como: 
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renda, religião, problemas psicossociais e 
comorbidades relacionadas ao uso de subs-
tâncias, entretanto, essas informações não 
foram encontradas na maioria dos prontuá-
rios investigados, não sendo possível a análise 
desses dados.

Para a análise dos dados, foi utilizado o 
teste t-Student, quando as variáveis epi-
demiológicas e sociodemográficas tinham 
apenas duas categorias e os dados apresen-
tassem normalidade. Quando a normalidade 
não foi satisfeita, foi utilizado o teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. Quando 
apresentaram mais de duas categorias nas 
variáveis epidemiológicas e sociodemográfi-
cas, os dados apresentaram normalidade e as 
variâncias foram homogêneas, foi utilizada a 

análise de variância paramétrica (ANOVA-F), 
seguida do teste de comparação múltipla de 
Tukey. Quando a normalidade dos dados e a 
homogeneidade das variâncias não foram sa-
tisfeitas, a ANOVA não paramétrica foi usada 
pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste 
de comparações múltiplas de Dunn. O nível 
de significância para todos testes foi de 5%. 

Resultados

Verificou-se maior percentual do sexo mas-
culino (80,5%), entre 41 e 60 anos (45,8%) e 
sem companheiro(a) (55,2%). A maioria possui 
ensino fundamental incompleto (38,4%) e está 
desempregada (34,7%) (tabela 1).

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos clientes atendidos nos CAPSad da Região do Triângulo Mineiro (MG), Brasil, 2016

Variáveis/Categorias Distribuição

(n = 369) %

Sexo

Masculino 297 80,5

Feminino 67 18,2

Não informado 5 1,3

Idade (em anos)

Até 20 anos 8 2,2

De 21 a 40 anos 149 40,4

De 41 a 60 anos 169 45,8

Acima de 61 anos 34 9,2

Não informado 9 2,4

Estado civil

Solteiro 147 39,8

Casado 91 24,7

União estável 46 12,5

Viúvo 9 2,4

Divorciado 48 13,0

Não informado 28 7,6

Escolaridade

Analfabeto 9 2,4

Ensino fundamental I incompleto 71 19,2

Ensino fundamental I completo 30 8,1
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A maioria dos clientes está em tratamento 
entre 1 e 5 anos (62,9%); houve maior percentual 
de usuários que chegaram até o CAPSad por 
meio de encaminhamentos (44,7%), realizados 
principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) (6,0%), seguidos de demanda espontânea 
do usuário ao serviço (43,7%) (tabela 2).

Foi expressiva a quantidade de usuários dos 

CAPSad que já haviam sido internados por uso 
de substâncias psicoativas (39,8%), entretanto, 
não constava tal informação nos prontuários 
para 26,3% dos participantes do estudo. Faziam 
uso de medicações relacionadas aos problemas 
decorrentes do uso das substâncias 64,8%, e a 
modalidade de tratamento mais utilizada nos 
CAPSad foi a semi-intensiva (61,0%) (tabela 2).

Tabela 1. (cont.)

Ensino fundamental II incompleto 71 19,2

Ensino fundamental II completo 45 12,2

Ensino médio incompleto 27 7,3

Ensino médio completo 42 11,4

Ensino superior incompleto 8 2,2

Ensino superior completo 3 0,9

Não informado 63 17,1

Tipo de ocupação 

Carteira assinada 67 18,2

Cooperativa 1 0,3

Autônomo 51 13,8

Desempregado 128 34,7

Aposentado por tempo de trabalho 15 4,1

Aposentado por invalidez 3 0,8

Não informado 104 28,2

Fonte: Banco de dados da pesquisa sobre o perfil dos clientes dos CAPSad da região do Triângulo Mineiro (MG), 2016.

Tabela 2. Perfil dos clientes atendidos nos CAPSad, segundo tempo de tratamento, demanda pelo atendimento, formas de 
encaminhamento, modalidade de tratamento e se houve internação. Triângulo Mineiro (MG), Brasil, 2016

Variáveis/Categorias Distribuição

(n = 369) %

Tempo de tratamento no CAPSad (em anos)

Menos de 1 ano 26 7,0

De 1 a 5 anos 232 62,9

De 5 a 10 anos 83 22,5

≥ 10 anos 28 7,6

Demanda pelo atendimento

Busca espontânea 161 43,7

Encaminhamento 165 44,7

Busca da família 8 2,2
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Tabela 2. (cont.)

Busca de amigos 2 0,5

Ordem judicial 3 0,8

Trabalho 1 0,3

Não informado 29 7,9

Formas de Encaminhamento

Unidade Básica de Saúde (UBS) 22 6,0

Programa de Saúde da Família (PSF) 10 2,7

Unidades de emergência 4 1,1

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 2 0,5

Grupos de apoio 1 0,3

Hospital psiquiátrico 20 5,4

Hospital geral 12 3,3

Ordem judicial 15 4,1

Outros 83 22,5

Não se aplica 170 46,1

Não informado 30 8,1

Internação por uso de substância psicoativa

Sim 147 39,8

Não 125 33,9

Não informado 97 26,3

Faz uso de medicação devido ao uso de substância psicoativa

Sim 239 64,8

Não 79 21,4

Não informado 51 13,8

Modalidade de atendimento no CAPSad

Intensivo 68 18,4

Semi-intensivo 225 61,0

Não intensivo 42 11,4

Não informado 34 9,2

Fonte: Banco de dados da pesquisa sobre o perfil dos clientes dos CAPSad da região do Triângulo Mineiro (MG), 2016.

A tabela 3 apresenta os tipos de drogas con-
sumidas durante a vida: 89,7% consumiram 
álcool ao longo da vida, seguido pelo tabaco 
(58,3%), enquanto as substâncias alucinógenas 
e o LSD foram os menos consumidos (2,2% e 

0,5%), respectivamente. Apresenta, também, o 
consumo no último mês, tendo como referên-
cia o momento do acolhimento no CAPSad. O 
álcool foi a substância mais utilizada (77,8%); e 
o LSD e o êxtase foram as menos (0% e 0,3%).
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Verificou-se que a droga mais consumida 
entre os homens foi o tabaco (81,3%), e entre 
as mulheres foi o crack (22,6%). Com relação 
à faixa etária, a droga mais consumida entre 
os adultos (77,4%) e os idosos (83,8%) foi o 
álcool. Os usuários dos CAPSad que possuí-
am companheiro(a) consumiam mais álcool 

(42,9%), e os que não possuíam utilizavam a 
cocaína (71,0%). Considerando a situação de 
trabalho, verificou-se que a droga mais con-
sumida pelas pessoas que possuíam ocupação 
foi o álcool (44,7%), e a mais consumida pelos 
que não possuíam ocupação foi o crack (64,0%) 
(tabela 4).

Tabela 3. Drogas utilizadas durante a vida e no último mês pelos clientes dos CAPSad do Triângulo Mineiro (MG), Brasil, 
2016 (N = 365)

Drogas utilizadas* Uso na vida Uso no mês

n % n %

Tabaco 215 58,3 160 43,4

Álcool 331 89,7 287 77,8

Maconha 166 45,0 97 26,3

Cocaína 141 38,2 72 19,5

Crack 161 43,6 124 33,6

Anfetamina 9 2,4 4 1,1

Benzodiazepínico 11 3,0 5 1,4

Solvente 15 4,1 4 1,1

LSD 2 0,5 0 0

Alucinógenos 8 2,2 4 1,1

Êxtase 2 0,5 1 0,3

Outras 16 4,3 7 1,9

Fonte: Banco de dados da pesquisa sobre o perfil dos clientes dos CAPSad da região do Triângulo Mineiro (MG), 2016.

* Não informaram (n= 4). 

Nota: Categorias não são mutuamente exclusivas.

Tabela 4. Drogas utilizadas no último mês, no momento do acolhimento nos CAPSad, segundo sexo, faixa etária, estado 
civil e situação de trabalho. Triângulo Mineiro (MG), Brasil, 2016

Tipos de Drogas Sexo (n=364) - Não informaram (n=5)

Homens (n=297 – 80,5%) Mulheres (n=67 – 18,2%)

n % n %

Tabaco 130 81,3 28 17,5

Álcool 232 80,9 50 17,4

Maconha 78 80,4 17 17,5

Cocaína 55 76,4 16 22,2

Crack 94 75,8 28 22,6
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Discussões

Os usuários dos CAPSad do Triângulo Mineiro 
são predominantemente do sexo masculino, 
assim como revelado por outras investigações 
que avaliaram o perfil das populações aten-
didas nos CAPSad em diversos municípios e 
regiões do País7-14.

Com relação a faixa etária, estado civil e 
situação de trabalho, houve similaridade com 
outros estudos8,9,12,13,15-18.

O estudo de Faria e Schneider10, realizado 
no CAPSad do município de Blumenau (SC), 
apresentou as faixas etárias por segmentos, 
sendo que os usuários com mais de 34 anos 
eram a maioria em atendimento no serviço. 
Esse dado corrobora o de Freitas et al.16, que 
indica a incidência de maiores taxas a partir 
de 31 anos, referente ao CAPSad do município 
de Picos (PI). Monteiro24 define a faixa etária 
entre 19 e 59 anos (87,7%) como prevalente 
no CAPSad de Teresina (PI). Os estudos que 
demonstraram essa variável, a partir da média 

de idade dos clientes, obtiveram 35,2 anos 
no município de Iguatu (CE) e 41,9 anos em 
Campo Grande (MS)8,19.

A maioria dos usuários dos CAPSad 
não possuía companheiro(a). Esse resul-
tado também foi apresentado em outros 
estudos9,11,20. Pessoas que fazem uso abusivo 
de álcool e outras drogas têm maiores possibi-
lidades de passarem por abandonos conjugais 
e separações. O isolamento social e a perda 
de vínculos familiares prejudicam a busca e 
a adesão ao tratamento. Já aqueles que ainda 
possuem vínculo familiar, principalmente 
filhos, têm maiores chances de iniciarem o 
tratamento e terem sucesso21.

O contexto familiar é um aspecto impor-
tante, que deve ser considerado na abordagem 
do uso de substâncias psicoativas. As relações 
familiares podem funcionar como um fator de 
proteção ou de risco para o comportamento 
de consumir drogas22. A família é um fator 
de proteção ao uso abusivo de drogas quando 
oferece ambiente doméstico harmônico, estável 

Tabela 4. (cont.)

Tipos de Drogas Faixa etária (n=360) - Não informaram (n=9)

Adulto (n=323 – 87,5%) Idoso (n=37 – 10,0%)

n % n %

Tabaco 145 44,9 14 37,8

Álcool 250 77,4 31 83,8

Maconha 93 28,8 2 5,4

Cocaína 68 21,1 1 2,7

Crack 122 37,8 0 0,0

Tipos de Drogas Possui companheiro(a) (n=341) - Não informaram (n=28)

Sim (n=118 – 32,0%) Não (n=141 – 38,2%)

n % n %

Tabaco 55 44,0 70 56,0

Álcool 95 45,7 113 54,3

Maconha 27 38,0 44 62,0

Cocaína 22 44,9 27 55,1

Crack 31 36,0 55 64,0

Fonte: Banco de dados da pesquisa sobre o perfil dos cientes dos CAPSad da região do Triângulo Mineiro (MG), 2016.

Nota: Categorias não são mutuamente exclusivas.
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e seguro, com regras claras de conduta e envol-
vimento dos pais na vida dos filhos. Porém, pode 
ser considerada um risco quando o ambiente 
doméstico é desordenado, há consumo ou atitu-
des favoráveis com relação ao uso de drogas, pais 
que não proporcionam suporte e apoio social, 
ausência de monitoramento e expectativas altas 
e irrealistas entre os membros23.

No tocante à escolaridade, o estudo de 
Carvalho et al.8 demonstrou que 42,6% tinham 
entre quatro e sete anos de estudo. Horta et 
al.17 concluíram que 56,8% tinham até oito 
anos de escolaridade. Demais estudos apontam 
que: 71,0% dos usuários possuíam o ensino 
fundamental completo16; e 40,0% ensino fun-
damental24. Esses resultados são semelhantes 
ao que foi verificado nesta pesquisa. 

A baixa escolaridade da população investigada 
corrobora os resultados disponíveis na literatura, 
que sugere a relação entre a evasão escolar e o 
uso de drogas. Essa relação pode ter ocorrido 
não somente pelo uso de drogas, mas pelas con-
sequências que o uso acarreta aos indivíduos, tais 
como dificuldades cognitivas e gerais de saúde25. 

Com relação à situação de trabalho, a pre-
dominância de desemprego é a realidade de 
muitos estudos sobre o perfil dessa popula-
ção18. Neste estudo, a taxa de desemprego foi 
de 34,7%, muito próxima da observada em 
estudo realizado por Monteiro et al.24, com 
taxa de 35,70%. Em outras pesquisas que 
apresentaram a variável ocupação, houve 
predominância dos clientes que não possuíam 
nenhum tipo de ocupação, cujas porcentagens 
variaram de 51,5% a 87,3%7,17,19,24,26. Apesar de o 
desemprego ser uma questão de ordem estru-
tural e conjuntural na realidade da população 
estudada, ele torna-se mais significativo, visto 
que este representa um segmento vulnerável 
e marginalizado dentro do conjunto dos so-
cialmente excluídos9.

O consumo de álcool foi mais significativo 
entre os usuários que tinham ocupação, e o uso 
do crack entre as pessoas que não tinham. O 
uso habitual, abusivo e constante das drogas 
prejudica as relações sociais, familiares e de 
trabalho do indivíduo, afetando a qualidade 

de vida e a condição financeira. Tal situação 
causa uma desorganização da vida, levando 
ao absenteísmo, a dificuldades em cumprir as 
tarefas, à perda do emprego, ao descompromis-
so financeiro, à subvalorizacão da autoimagem 
e à manutenção de sentimentos negativos pelas 
perdas econômicas27.

A maioria dos clientes está em tratamento 
no CAPSad de 1 a 5 anos. Houve um percentual 
relevante de encaminhamentos ao CAPSad 
por outros serviços. Outros estudos também 
verificaram a demanda pelo atendimento do 
CAPSad, com prevalência dos encaminhamen-
tos feitos por profissionais ou pelos serviços 
de saúde9,13. Esse resultado reforça a hipótese 
de que a atenção integral à saúde das pessoas 
que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas 
está sendo constituída e articulada em rede, 
um dos pressupostos da Raps. Ao verificar 
que mais usuários estão sendo encaminhados 
pela rede pública, supõe-se que as unidades 
estejam mais integradas ao CAPSad, efetivando 
o funcionamento da Raps. 

Os CAPSad oferecem as seguintes modali-
dades de tratamento: intensivo, semi-intensivo 
e não intensivo. O tratamento intensivo é di-
recionado às pessoas com grave sofrimento 
psíquico, que precisam de atenção contínua e 
diária. O semi-intensivo é oferecido às pessoas 
que necessitam de atenção direta da equipe, 
mas com melhor estruturação psíquica (o 
usuário pode ser atendido até 12 dias no mês). 
Já o tratamento não intensivo é oferecido às 
pessoas que não necessitam de suporte con-
tínuo, limitando-se o seu atendimento a até 
três dias no mês. As atividades consistem em 
atendimento individual, em grupo, oficinas 
terapêuticas, visitas domiciliares, repouso e 
desintoxicação ambulatorial3. A modalidade 
mais utilizada foi a semi-intensiva, conforme 
apresentado em outros estudos7,13,15,16.

Os resultados desta pesquisa evidencia-
ram, também, que a maioria dos usuários 
dos CAPSad, onde o estudo se desenvolveu, 
já esteve internada em hospitais ou clínicas 
por uso de substâncias psicoativas. Dos três 
CAPSad participantes da pesquisa, apesar de 
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dois serem registrados como CAPSad III – 
24 horas, apenas um estava, efetivamente, 
funcionando nesse formato, que disponibi-
liza o cuidado contínuo, fundamental para 
o acompanhamento das situações de maior 
complexidade e atenção à crise no território, 
aprofundando as ações substitutivas ao modelo 
de internação em hospitais e/ou clínicas es-
pecializadas. A carência dessa modalidade 
de Caps fragiliza as ações de retaguarda e de 
garantia de cuidados contínuos e de gestão 
da crise no território de forma regionalizada. 
Trata-se, deste modo, de um ponto crítico para 
responder de forma substitutiva às necessida-
des de internação. 

O CAPSad III não tem por finalidade ofere-
cer estrutura hospitalar, mas ter recursos para 
atuar de forma articulada na Raps quando for 
necessário o cuidado intensivo, de 24 horas, 
do usuário do serviço. A implementação desse 
dispositivo como uma forma de reorganização 
da rede de atenção tem mostrado resultados 
satisfatórios, como a redução das internações 
e do tempo de permanência dos usuários em 
hospitais psiquiátricos, e também dos casos 
de emergências relacionadas ao uso de álcool 
e outras drogas que chegam às Unidades de 
Pronto Atendimento28.

A maioria dos clientes iniciou o uso de subs-
tâncias psicoativas na faixa etária entre 12 e 15 
anos. Esse resultado está de acordo com outros 
estudos que abordaram essa variável14,17,29,30. 
Os levantamentos epidemiológicos sobre o 
consumo de álcool e outras drogas no mundo 
e no Brasil mostram que é nessa fase do desen-
volvimento que se inicia o uso de substâncias 
nocivas à saúde31-35. O período da adolescência 
é marcado por intensas mudanças e adaptações 
que o indivíduo vivencia na transição para a 
fase adulta. É um período considerado crítico 
no que se refere ao desenvolvimento de com-
petências pessoais e interpessoais, aquisição de 
habilidades e tomada de decisões. Essa fase do 
desenvolvimento constitui um período crucial 
no ciclo vital para o início do uso de drogas, seja 
como mera experimentação, seja como consumo 
ocasional, indevido ou abusivo22. Apenas um dos 

três CAPSad investigados realizava atendimentos 
direcionados a essa população.

O conceito de redução de danos é preco-
nizado pela Política do Ministério da Saúde 
para a Atenção Integral a Usuários de Álcool 
e outras Drogas e propõe diretrizes que 
colocam o usuário no papel de protagonista 
de sua vida e do seu tratamento. O Ministério 
da Saúde compreende, a partir dessa política, 
que a abstinência não é o único caminho a ser 
percorrido nem, necessariamente, deva ser o 
ponto de partida no tratamento. Considerar as 
singularidades de cada sujeito é fundamental 
para as práticas de saúde, que devem consi-
derar a diversidade e envolver a participação 
e o engajamento da pessoa em tratamento. 
A redução de danos é uma prática onde as 
estratégias são construídas com os usuários, 
com foco na liberdade, na corresponsabilida-
de e na capacidade do usuário de fazer suas 
próprias escolhas3,36,37.

Este estudo investigou, também, os tipos de 
drogas consumidas pelos usuários dos CAPSad 
durante a vida e no momento do acolhimento 
no serviço. A substância mais consumida ao 
longo da vida e no momento de acolhimento 
foi o álcool, seguido pelo tabaco. Esses dados 
encontram ressonância em estudos e levan-
tamentos feitos na população geral e na po-
pulação em tratamento decorrente do uso de 
substâncias psicoativas7,9,10,16.

Em 2015, as mortes relacionadas ao 
consumo abusivo de álcool e dependência 
de álcool no Brasil corresponderam a 93,5% 
do total de óbitos por causa básica atribuída 
ao uso de substâncias psicoativas38. O uso 
abusivo do álcool é um dos fatores de risco 
de maior impacto para a morbidade, morta-
lidade e incapacidades em todo o mundo, e, 
segundo dados da OMS, está relacionado a 3,3 
milhões de mortes a cada ano. Dessa forma, 
quase 6% de todas as mortes em todo o mundo 
são atribuídas total ou parcialmente ao álcool. 
No Brasil, o álcool esteve associado a 63% e 
60% dos índices de cirrose hepática e a 18% e 
5% dos acidentes de trânsito entre homens e 
mulheres em 2012, respectivamente39. 
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Entretanto, existem os interesses econômicos 
sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, 
que estão relacionados, também, com o mercado 
econômico, já que representa uma importante 
receita. De acordo com os dados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (2008-2009), que investigou o consumo de 
alimentos e outros produtos a partir dos gastos 
familiares, houve aumento no consumo, nos 
últimos 40 anos, num ritmo médio de 2,5% ao 
ano. As despesas com bebidas alcoólicas têm 
maior participação nos gastos familiares mensais 
à medida que aumenta a renda familiar. Também 
é maior nas áreas urbanas, com maior participa-
ção relativa de outros tipos de bebidas diferentes 
de cervejas e chopes40.

As estratégias para a diminuição do consumo 
abusivo de álcool são fundamentais para minimi-
zar os impactos na saúde, nos âmbitos individual 
e coletivo, incluindo a redução da sobrecarga no 
sistema de saúde devido a agravos relacionados 
ao consumo abusivo de álcool. Entre as medidas 
recomendadas pela OMS, o aumento dos preços 
das bebidas alcoólicas é uma forma efetiva para a 
redução do consumo abusivo de álcool, o controle 
rígido sobre o acesso a bebidas alcoólicas, incluin-
do a restrição do horário para a venda e maior 
regulação e restrição dos pontos de venda38.

 Uma limitação do estudo se dá com relação 
aos dados coletados a partir de informações 
produzidas pelos próprios serviços e registra-
das nos prontuários. Houve um índice de dados 
não preenchidos nos prontuários dos clientes 
dos três CAPSad. O registro das informações 
das instituições públicas de saúde deve ser feito 
corretamente, para possibilitar as análises epi-
demiológicas e viabilizar fontes fidedignas para 
pesquisas científicas. 

Conclusões

O conhecimento do perfil das pessoas atendi-
das nos CAPSad permite o desenvolvimento 

de intervenções focadas na realidade e nas 
demandas dessa população. A atenção psicos-
social realizada nos CAPSad deve ser constan-
temente avaliada em um contínuo processo 
de pensar as práticas e recriá-las, a fim de 
aprimorar as ações, ampliando as atividades 
clínicas em busca de atender às necessidades.

O perfil da maioria dos usuários dos 
CAPSad onde o estudo foi realizado 
foi de homens, entre 41 e 60 anos, sem 
companheiro(a) e desempregados. Esse 
panorama reforça a necessidade de resgatar 
a autonomia desses sujeitos, proporcionan-
do sua reinserção na comunidade, através 
do trabalho com valor social, da busca dos 
direitos de cidadania a partir de uma as-
sistência especializada, individualizada e 
que traga melhoria da qualidade de vida 
dessa população e de seus familiares. As 
redes sociais de apoio, a intersetorialidade 
e a articulação da Raps devem ser a base de 
sustentação para que essas questões passem 
do discurso e se concretizem na prática.

Procedimentos que estejam em consonância 
com os preceitos da Raps, com práticas interse-
toriais disponíveis na comunidade, desenvolvi-
mento de projetos de promoção da saúde física 
e mental, programas de redução de danos, ela-
boração de programas de cooperativas sociais de 
trabalho e inclusão social, podem ser importantes 
estratégias para a diminuição do consumo do 
álcool e para minimizar os impactos na saúde 
nos âmbitos individual e coletivo. 
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RESUMO O presente estudo teve como objetivo investigar a associação entre Transtornos Mentais 
Comuns (TMC) e carga viral de Pessoas Vivendo com Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV 
(PVHIV) em seguimento clínico. Foi realizado um estudo transversal com 307 PVHIV com ≥ 18 
anos de idade que estavam em terapia antirretroviral no Serviço de Assistência Especializada 
do município de Santos (SP) em 2016. A variável dependente de estudo foi a quantificação da 
carga viral; e a variável independente compreendeu os transtornos mentais comuns, avaliados 
pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). Para comparação das médias das variáveis, foram 
realizados modelos lineares generalizados com nível de significância de 5%. Conclui-se que os 
TMC estão associados a uma maior carga viral entre PVHIV em seguimento clínico. 

PALAVRAS-CHAVE HIV-1. Carga viral. Transtornos mentais.

ABSTRACT The present study aimed to investigate the association between Common Mental 
Disorders (CMD) and viral load in People Living with Human Immunodeficiency Virus – HIV 
(PLHIV) in clinical follow-up. A cross-sectional study was performed with 307 PLHIV aged ≥ 18 
years who were on antiretroviral therapy at the Specialized Care Service of the city of Santos (SP) 
in 2016. The dependent variable of the study was the quantification of viral load and the indepen-
dent variable comprised the minor psychic disorders assessed by the Self-Reporting Questionnaire 
(SRQ-20). To compare the mean levels of the variables, generalized linear models were performed 
with significance level of 5%. It is concluded that CMD are associated with a higher viral load 
among PLHIV in clinical follow-up.

KEYWORDS HIV-1. Viral load. Mental disorders.
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Introdução

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
é um retrovírus que infecta e destrói progres-
sivamente as células do sistema imune, espe-
cialmente os linfócitos T CD4. A reprodução 
do vírus leva à morte as células infectadas, 
promovendo a destruição da arquitetura dos 
órgãos linfoides e a deficiência imune carac-
terística da síndrome1.

Em 2017, havia, no mundo, um total de 
36,9 milhões de Pessoas Vivendo com HIV 
(PVHIV). No Brasil, no mesmo ano, havia 866 
mil PVHIV, o que representava 2,3% da preva-
lência mundial. No período, foram registradas 
42 mil novas infecções, e estima-se que tenham 
ocorrido 11 mil mortes relacionadas com o 
vírus no País, que responde por 42,0% dos 
diagnósticos da América Latina2.

Na cidade de Santos (SP), que entre 1980 
e 2000 recebeu o título de ‘capital nacional 
da Aids’, ao menos cinco novos casos de HIV 
são diagnosticados por semana3. Embora 
seja atualmente considerada referência no 
enfrentamento do HIV com o Programa de 
IST/Aids e Hepatites, a cidade ainda vive em 
situação de epidemia. Em dezembro de 2015, 
o Serviço de Assistência Especializada (SAE) 
do município possuía 5.522 usuários com HIV 
vivos e cadastrados no sistema; destes, 4.717 
(85%) eram frequentes no serviço3.

Com o advento da Terapia Antirretroviral 
(Tarv), a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids) passou de uma doença de 
caráter agudo para uma doença crônica. Com 
o controle da replicação viral, PVHIV adqui-
riram maior expectativa de vida e passaram 
a ter um menor número de infecções oportu-
nistas4. Atualmente, o Brasil possui uma das 
maiores coberturas de Tarv no mundo, com 
64,0% das pessoas diagnosticadas receben-
do tratamento gratuito pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), independentemente de seu 
estado imunológico2.

Na maioria dos indivíduos, observa-se a re-
constituição imune logo após o início da Tarv. 
No Brasil, em 2017, 85,0% das PVHIV com 18 

anos ou mais que estavam em Tarv há pelo 
menos seis meses atingiram a supressão viral. 
Já no estado de São Paulo, foram 88,0%5. No 
entanto, a despeito da melhora clínica conquis-
tada pelo tratamento farmacológico, PVHIV 
frequentemente relatam um grande sofrimento 
emocional que interfere diretamente em suas 
condições de saúde e de qualidade de vida6.

Entre os fatores que promovem esse desgas-
te, destacam-se a cronicidade e a gravidade da 
doença, os efeitos adversos da Tarv e, ainda, 
a necessidade de lidar com estressores com-
plexos, persistentes e incontroláveis7, como 
a discriminação e o medo do adoecimento8.

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS)9, Transtornos Mentais Comuns 
(TMC) compreendem duas categorias diag-
nósticas principais: transtornos depressivos e 
transtornos ansiosos. Os sintomas influenciam 
no humor e nos sentimentos das pessoas afetadas 
e variam em relação à sua gravidade e duração.

Na década de 1970, a OMS conduziu um 
estudo que tinha como objetivo validar métodos 
de baixo custo para rastreamento de TMC. A 
partir desse estudo, surgiu o Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20), instrumento proposto 
por Harding10 e recomendado para estudos co-
munitários e na atenção básica, principalmente 
nos países em desenvolvimento, por atender aos 
requisitos propostos pela OMS11. Para tanto, o 
instrumento avalia a presença de 20 sintomas 
psicossomáticos, isto é, de sintomas físicos 
(como dores, tremores e distúrbios gastroin-
testinais), cuja origem envolve mecanismos 
emocionais10. Na população geral, estima-se 
que 5,8% dos indivíduos com 18 anos ou mais 
desenvolvem depressão e que 9,3% possuem an-
siedade9. Já entre as PVHIV, estima-se que 50% 
possuem ao menos um episódio de depressão 
ao longo da vida e que 40% são diagnosticadas 
com transtornos ansiosos12.

Depressão e ansiedade representam os 
transtornos psiquiátricos de maior importância 
entre adultos vivendo com HIV. No entanto, 
tais transtornos são subdiagnosticados porque 
seus indicadores podem ser mimetizados por 
sintomas físicos da infecção e pela Tarv. Nesse 
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aspecto, os efeitos adversos do efavirenz, um 
Inibidor da Transcriptase Reversa Não Análogo 
de Nucleosídeo (ITRNN), atuam como confun-
didores dos sintomas de depressão12.

Sabe-se também que sintomas depressivos 
estão fortemente associados à baixa adesão ao 
tratamento13, podendo levar ao pior controle 
da replicação viral. Contudo, são escassos 
estudos que avaliam a influência dos TMC 
sobre a evolução clínica de PVHIV em relação 
à carga viral.

Nesse contexto, o presente estudo foi reali-
zado com o objetivo de investigar a associação 
entre TMC e carga viral de PVHIV em segui-
mento clínico pelo serviço de referência do 
município de Santos (SP). 

Material e métodos

Trata-se de um estudo transversal, em que 
a população era composta por 2 mil PVHIV 
vinculadas e retidas no SAE do município de 
Santos (SP), ou seja, que eram acompanhadas 
e clinicamente monitoradas pelo SAE no ano 
de 2014. Nessa população, somente foram in-
cluídos homens e mulheres adultos, com idade 
igual ou superior a 18 anos, em seguimento 
clínico pelo SAE de Santos (SP) e que recebiam 
Tarv. Considerando um nível de significância 
de 5%, erro amostral de 0,05 e admitindo va-
riações de ±5%, foi calculada uma amostra de 
292 pessoas. Estimando uma perda amostral 
de 10%, a amostra final ficou em 322 pessoas 
(G*Power). Foram excluídos 15 participantes 
que apresentaram questionários incompletos 
ou inconsistentes, totalizando uma amostra 
de 307 pessoas.

A coleta de dados foi realizada no próprio 
SAE, no período de fevereiro a junho de 2016, 
em dias e horários alternados (de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, conforme o horário 
de atendimento do local). O instrumento de 
coleta de dados consistia em um questioná-
rio, que foi aplicado em forma de entrevista 
por acadêmicos de graduação. As entrevistas 
tiveram duração média de 45 minutos cada, 

e os graduandos foram devidamente treina-
dos para orientar os participantes, mas sem 
interferir em suas respostas.

Os dados referentes à carga viral foram 
obtidos por meio do Siscel (Sistema de 
Controle de Exames Laboratoriais de CD4/
CD8 e Carga Viral), acessado diretamente no 
SAE de Santos. Foi utilizado o resultado do 
exame laboratorial mais próximo à data de 
realização da entrevista de cada participan-
te, sendo que esse intervalo não ultrapassou 
seis meses. Esse intervalo foi estabelecido 
com base no Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos12, o qual preconiza que o 
exame de carga viral para monitoramento la-
boratorial de PVHIV em seguimento clínico 
seja realizado com frequência semestral.

Para descrever a amostra, foram obtidos 
dados sociodemográficos (sexo de nascimento, 
identidade de gênero, idade, estado civil, esco-
laridade, atividade remunerada e dificuldades 
financeiras no fim do mês), de estilo de vida 
(etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas e 
prática de atividades físicas) e da infecção pelo 
HIV (tempo de diagnóstico, tempo de Tarv, 
troca de esquema e uso de efavirenz).

A variável dependente de estudo foi a quan-
tificação da carga viral por meio do método 
RT-PCR (Abbott Real Time HIV-1). A carga 
viral foi considerada indetectável quando <50 
cópias/ml de sangue5. A variável indepen-
dente compreendeu os TMC, avaliados pela 
versão validada e traduzida para o português 
do SRQ-2011. Das 20 questões dicotômicas 
(sim ou não) que compõem o questionário, 
foram classificados como positivos para TMC 
aqueles que responderam afirmativamente a 
sete ou mais questões, sendo elas: 1) Você tem 
dores de cabeça frequentes? 2) Você tem falta 
de apetite? 3) Você dorme mal? 4) Você se 
assusta com facilidade? 5) Você tem tremores 
nas mãos? 6) Você tem se sentido nervoso, 
tenso ou preocupado? 7) Você tem má diges-
tão? 8) Você tem sensações desagradáveis no 
estômago? 9) Você tem dificuldade de pensar 
com clareza? 10) Você tem se sentido triste 
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ultimamente? 11) Você tem chorado mais do que 
de costume? 12) Você tem dificuldades de rea-
lizar com satisfação suas atividades diárias? 13) 
Você tem dificuldades para tomar decisões? 14) 
Você tem dificuldades no seu serviço (é penoso, 
causa sofrimento)? 15) Você se sente incapaz de 
desempenhar um papel útil na vida? 16) Você 
tem perdido o interesse pelas coisas? 17) Você 
se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 18) 
Você tem tido a ideia de acabar com a vida? 19) 
Você se sente cansado o tempo todo? 20) Você 
se sente cansado com facilidade?

O tratamento dos dados incluiu a descrição 
da amostra estudada pelas frequências absolu-
tas e relativas das variáveis qualitativas. Para 
testar a normalidade das variáveis quantita-
tivas, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. As 
variáveis paramétricas foram descritas pela 
média e desvio padrão (DP), enquanto as não 
paramétricas foram descritas pela mediana e 
amplitude interquartílica (AIQ = P25-P75).

Para comparação das médias da carga viral 
em função dos TMC, realizaram-se modelos 
lineares generalizados (GLM), tendo como 

variáveis de ajuste: sexo de nascimento, idade, 
tempo de diagnóstico do HIV, tempo de Tarv 
(ambos em anos) e uso atual de efavirenz. Em 
todos os testes, foi adotado nível de significân-
cia de p-valor <0,05. As análises foram realiza-
das nos softwares Stata 12.0 e STATISTICA 7.0.

O estudo foi autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Santos e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Católica de Santos (nº 1.237.142/2015).

Resultados

Participaram do estudo 307 PVHIV com idade 
entre 21,2-80,2 anos e média de 47,9 anos (DP 
12,0 anos), sendo que 52,4% eram do sexo fe-
minino. Em relação à identidade de gênero, 
54,9% identificavam-se como mulher, 49,5% 
eram solteiros(as), 33,9% possuíam ensino 
médio completo, 60,3% não exerciam ativi-
dade remunerada e 39,2% referiram sempre 
enfrentar dificuldades financeiras no fim do 
mês (tabela 1).

Tabela 1. Dados sociodemográficos das Pessoas Vivendo com HIV atendidas pelo Serviço de Assistência Especializada 
de Santos (SP). 2016

Dados sociodemográficos n (%)

Sexo de nascimento

Feminino 161 (52,4)

Masculino 146 (47,6)

Identidade de gênero

Mulher 168 (54,9)

Homem 135 (44,1)

Transexual 1 (0,3)

Travesti 2 (0,6)

Estado civil

Solteiro(a) 152 (49,5)

Casado(a) 83 (27,0)

Divorciado(a) 36 (11,7)

Viúvo(a) 36 (11,7)
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Tabela 1.  (cont.)

Fonte: Elaboração própria.

No que se refere ao estilo de vida, 24,4% dos 
participantes eram tabagistas e relataram fazer 
(10,1%) ou já ter feito uso (21,2%) de drogas 
ilícitas, sendo a maconha (19,5%) e a cocaína 

(17,9%) as drogas mais citadas; 96,4% negaram 
consumir bebidas alcoólicas e 81,1% relataram 
não praticar atividades físicas (tabela 2).

Escolaridade

Ensino fundamental incompleto 82 (26,7)

Ensino fundamental completo 36 (11,7)

Ensino médio incompleto 34 (11,1)

Ensino médio completo 104 (33,9)

Ensino superior incompleto 19 (6,2)

Ensino superior completo 32 (10,4)

Exerce atividade remunerada

Sim 122 (39,7)

Não 185 (60,3)

Dificuldades financeiras no fim do mês

Nunca 104 (34,0)

Algumas vezes 37 (12,1)

Muitas vezes 18 (5,9)

Quase sempre 27 (8,8)

Sempre 120 (39,2)

Tabela 2. Estilo de vida das Pessoas Vivendo com HIV atendidas pelo Serviço de Assistência Especializada de Santos (SP). 2016

Estilo de vida n (%)

Etilismo

Sim 11 (3,6)

Não 296 (96,4)

Tabagismo

Sim 75 (24,4)

Não 232 (75,6)

Uso de drogas ilícitas

Sim, eu faço 31 (10,1)

Eu já fiz 65 (21,2)

Não 211 (68,7)

Quais drogas ilícitas

Cocaína 55 (17,9)
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A mediana do tempo de diagnóstico do 
HIV foi de 12,0 anos (AIQ = 6,0-20,0 anos); 
e a mediana do tempo de Tarv entre todos os 
respondentes foi de 8,0 anos (AIQ = 3,0-18,0 
anos). No entanto, entre os 49,7% dos partici-
pantes que já trocaram de esquema terapêutico 
ao menos uma vez, a mediana do tempo de uso 
do atual esquema foi de 5,0 anos (AIQ = 3,0-
10,0 anos). Verificou-se que 44,2% utilizavam 

esquema que incluía o efavirenz.
Das PVHIV avaliadas, 28,8% possuíam carga 

viral detectável, e 33,2% foram classificados 
como positivos para TMC. Verificou-se uma 
associação estatisticamente significativa entre 
possuir TMC e carga viral detectável, mesmo 
após o ajuste por sexo de nascimento, idade, 
tempo de diagnóstico, tempo de exposição à 
Tarv e uso atual de efavirenz ( figura 1).

Tabela 2.  (cont.)

Crack 30 (9,8)

Anfetamina 2 (0,6)

Maconha 60 (19,5)

Ecstasy 6 (1,9)

Outra droga 5 (1,6)

Não quero falar 2 (0,6)

Prática de atividade física

Sim 58 (18,9)

Não 248 (81,1)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1. Modelo linear generalizado da carga viral das Pessoas Vivendo com HIV atendidas pelo Serviço de Assistência 
Especializada de Santos (SP), em função dos Transtornos Mentais Comuns*. 2016
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Fonte: Elaboração própria.

* Modelo ajustado por sexo de nascimento, idade, tempo de diagnóstico, tempo de exposição à Tarv e uso atual de efavirenz.
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Ao analisar individualmente os sintomas 
para rastreamento de TMC investigados pelo 
SRQ-20, seis apresentaram associação com a 
carga viral detectável, sendo eles: dormir mal, 

sensações desagradáveis no estômago, difi-
culdade de pensar com clareza, ter se sentido 
triste ultimamente, sentir-se uma pessoa inútil 
e ter tido a ideia de acabar com a vida (tabela 3).

Tabela 3. Modelos lineares generalizados da carga viral das Pessoas Vivendo com HIV atendidas pelo Serviço de 
Assistência Especializada de Santos (SP), em função de cada aspecto do SRQ-20. 2016

Aspectos do SRQ-20 F p

Dores de cabeça frequentes 0,347 0,556

Falta de apetite 2,137 0,145

Dormir mal 4,763 0,030*

Assustar-se com facilidade 2,654 0,105

Tremores nas mãos 0,105 0,747

Sentir-se nervoso, tenso ou preocupado 1,784 0,183

Má digestão 0,627 0,429

Sensações desagradáveis no estômago 6,658 0,010*

Dificuldade de pensar com clareza 5,826 0,016*

Ter-se sentido triste ultimamente 5,079 0,025*

Ter chorado mais do que de costume 3,682 0,056

Dificuldades de realizar com satisfação as atividades diárias 0,000 0,990

Dificuldades para tomar decisões 1,854 0,175

Dificuldades no serviço (é penoso, causa sofrimento) 0,389 0,052

Ser incapaz de desempenhar um papel útil na vida 0,327 0,568

Ter perdido o interesse pelas coisas 0,081 0,776

Sentir-se uma pessoa inútil, sem préstimo 11,46 0,001*

Ter tido a ideia de acabar com a vida 23,81 0,000*

Sentir-se cansado o tempo todo 0,325 0,569

Sentir-se cansado com facilidade 0,916 0,339

Fonte: Elaboração própria.

* Modelo ajustado por sexo de nascimento, idade, tempo de diagnóstico, tempo de exposição à Tarv e uso atual de efavirenz.

Discussão

Verificou-se uma relação estatisticamente 
significativa entre possuir TMC e carga viral 
detectável. Achado semelhante é apresentado 
por Leserman e colaboradores14, que verifica-
ram que sintomas depressivos estavam asso-
ciados à rápida progressão clínica da Aids em 

homens homossexuais assintomáticos que não 
estavam em Tarv. Camargo e colaboradores15, 
por outro lado, identificaram uma correlação 
negativa entre carga viral e estresse psíquico, 
indicando que PVHIV com carga viral detec-
tável apresentam menos alterações mentais.

Na atual situação de controle da epidemia, 
que se mantém como um desafio à saúde 
pública, a avaliação de transtornos psíquicos 
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como potenciais fatores de confusão da evolu-
ção clínica de PVHIV tem-se tornado essencial. 
Como ressalta o Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo 
HIV em Adultos12, recentemente atualizado 
pelo Ministério da Saúde, além das alterações 
oriundas da infecção e dos efeitos adversos 
da Tarv já mencionados anteriormente, as 
limitações sociais estão entre os fatores de 
risco para o desenvolvimento de TMC. Entre 
elas, estão as dificuldades relativas às ativi-
dades profissionais e relações interpessoais, 
aos relacionamentos sexuais e amorosos e à 
decisão de ter filhos ou não16.

Vale ressaltar também que, para além das 
limitações sociais referentes a viver com HIV 
e estar em Tarv, a história clínica em saúde 
mental pregressa à infecção deve ser consi-
derada como um importante fator associado 
à evolução clínica. Esse aspecto dificilmente 
investigado, quando somado aos anteriormen-
te referidos – questões sociais, efeitos adversos 
dos medicamentos –, pode impactar de forma 
significativa a adesão ao tratamento12.

Além disso, verifica-se que a relação entre 
saúde mental e evolução clínica ocorre de 
forma bidirecional. Por um lado, PVHIV que 
possuem transtornos psíquicos tornam-se 
mais vulneráveis a problemas relacionados 
com a percepção e com a interpretação das 
complicações de saúde às quais estão sujei-
tas. Desse modo, é possível que problemas 
de saúde mental impactem negativamente na 
evolução clínica mesmo quando o indivíduo 
adere adequadamente à Tarv. Por outro lado, 
a infecção, o surgimento de comorbidades 
relacionadas com o HIV e um pior prognós-
tico clínico podem desencadear ou agravar 
transtornos psíquicos até então controlados 
ou ainda não manifestados12.

O estresse emocional pode se manifestar 
tanto sob a forma de alterações físicas, como 
distúrbios do sono, dores de cabeça, fadiga 
e inapetência, quanto por intermédio de 
transtornos depressivos, ansiosos e ideação 
suicida17. No presente estudo, dormir mal e ter 
sensações desagradáveis no estômago foram as 

alterações físicas significativamente associadas 
a maior carga viral entre as PVHIV avaliadas.

Durante a década de 1990, distúrbios do 
sono em PVHIV eram associados principal-
mente à imunossupressão. No entanto, dada a 
sua persistência mesmo em situações de ótimo 
controle da replicação viral, sua ocorrência 
vem sendo menos atribuída a fatores espe-
cíficos da infecção e mais relacionados com 
o estresse psicossocial18. Achados diversos a 
respeito da relação entre estado imunológico e 
qualidade do sono em PVHIV são encontrados 
na literatura. Enquanto alguns estudos obser-
vam uma correlação inversa19,20, outros não 
verificam resultados significativos21. Essas di-
vergências, como justificam os autores, podem 
ser devidas à ausência de um padrão-ouro para 
avaliação do sono de PVHIV.

Assim como ocorre com os distúrbios do 
sono, PVHIV possuem maior predisposição 
ao desenvolvimento de sintomas gastrin-
testinais22. Embora sua etiologia não esteja 
plenamente esclarecida, parece haver uma 
importante relação entre estado imunológi-
co e distúrbios gastrintestinais. A inflamação 
crônica, que é causada pelo próprio HIV e que 
também pode ser induzida pela exposição pro-
longada à Tarv, promove a ativação contínua 
do sistema imune. Como consequência, há um 
desequilíbrio homeostático do tecido linfoide 
associado ao intestino23.

No que se refere aos sintomas de rastreio 
para transtornos depressivos e ansiosos, foram 
significativas as pontuações em dificuldade 
de pensar com clareza, ter-se sentido triste 
ultimamente, sentir-se uma pessoa inútil e ter 
tido a ideia de acabar com a vida. Os referidos 
sintomas podem ser associados às incertezas 
na progressão da doença, ao temor das alte-
rações corporais, da dor, do sofrimento e da 
morte. Quando prolongados, constituem um 
quadro patológico que gera prejuízos profis-
sionais e/ou sociais12.

A ideação suicida, por sua vez, surge em 
muitos casos de sintomatologia depressiva. Em 
estudos que investigaram a ideação suicida entre 
PVHIV, verificou-se que o desejo de morte está 
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fortemente correlacionado com escores de 
depressão15. Por esse motivo, pode auxiliar a 
distinguir os sintomas da infecção e os efeitos 
adversos da Tarv de uma psicopatologia12.

Em comparação com as estimativas da 
OMS9 para a população geral, o presente 
estudo verificou uma elevada prevalência de 
TMC entre os participantes. Reis e colabora-
dores24, ao avaliar PVHIV em São Paulo (SP), 
encontraram prevalência de 42,3% de sintomas 
depressivos e ansiosos. Os autores também 
verificaram associação entre os sintomas e 
linfócitos T CD4 <200 células/mm³, mas não 
avaliaram a carga viral dos participantes.

Cerca de 30% dos participantes possuíam 
carga viral detectável, percentual semelhante 
ao apresentado pelo Relatório de Monitoramento 
Clínico do HIV5 para PVHIV com 18 anos ou mais 
em Tarv há pelo menos seis meses. No entanto, 
dados referentes ao ano de 2015, divulgados pelo 
SAE de Santos, apontam que 55% das PVHIV 
que utilizavam Tarv estavam em supressão viral3. 
Com base nesses resultados, é possível observar 
que o percentual de PVHIV em supressão viral 
no município estava muito aquém do estado de 
São Paulo e do País no ano de 2016, quando foram 
coletados os dados, 85% e 84% respectivamente. 
No entanto, a redução observada no percentual de 
carga viral detectável no munícipio, de 55,0% em 
2015 para 28,8% em 2016, pode ser atribuída às 
frequentes campanhas de prevenção e testagem 
para diagnóstico e tratamento precoce do HIV 
promovidas pela Coordenadoria de Controle de 
Doenças Infectocontagiosas.

A ocorrência de transtornos psiquiátricos 
e de piores indicadores da evolução clínica de 
PVHIV também parece estar associada ao uso 
de substâncias psicoativas, tabagismo, seden-
tarismo e alimentação desequilibrada12. Nesse 
aspecto, também merecem atenção as elevadas 
prevalências de sedentarismo, tabagismo e uso 
de drogas verificados pelo presente estudo.

A prevalência de PVHIV sedentárias neste 
estudo supera consideravelmente o observado 
na população geral. De acordo com a Pesquisa 
Nacional de Saúde – PNS 201325, 46,0% dos 
adultos são considerados insuficientemente 

ativos. Em revisão sistemática sobre os efeitos 
de diferentes tipos de exercícios em PVHIV, 
Gomes-Neto e colaboradores26 verificaram 
que a prática regular contribui positivamente 
para os aspectos físicos, pessoais e sociais, mi-
nimizando o estresse, melhorando a percepção 
das próprias capacidades e a satisfação com 
a vida. Ferreira e Ceolim21 também destacam 
a regulação do sono, a conservação da função 
imune e redução dos efeitos adversos da Tarv.

Já no que se refere ao tabagismo, ainda de 
acordo com dados da PNS 201325, 15,0% dos 
adultos brasileiros utilizam produtos deriva-
dos de tabaco diária ou ocasionalmente. Dessa 
forma, assim como o presente estudo, diversos 
autores relatam prevalências até duas vezes 
maiores entre PVHIV em comparação com a 
população geral22,27,28.

Por fim, em relação às drogas ilícitas, a preva-
lência de PVHIV que utilizavam ou já utilizaram 
foi cerca de quatro vezes superior ao observa-
do na população geral. Segundo o Relatório 
Mundial de Drogas 201729, 5,0% da população 
adulta já utilizou drogas ao menos uma vez na 
vida. Dados do II Levantamento Nacional de 
Álcool e Drogas (Lenad)30 apontam que 5,8% 
dos brasileiros já utilizaram drogas alguma vez 
na vida e que 2,5% utilizaram nos últimos 12 
meses que antecederam o estudo. Assim como 
nos referidos levantamentos, a maconha repre-
sentou a principal substância utilizada.

Os resultados apresentados reforçam a im-
portância da atenção à saúde mental de PVHIV 
como parte de um conjunto de intervenções 
não farmacológicas com o objetivo de otimizar 
a resposta à Tarv e de estimular a busca ativa 
por um estilo de vida mais saudável.

Embora o presente estudo seja de extrema 
relevância à saúde pública, ele apresenta 
algumas limitações que precisam ser pontua-
das. O instrumento utilizado para rastreamen-
to dos TMC avalia a presença atual de sintomas 
psicossomáticos, enquanto o exame de quan-
tificação da carga viral utilizado no presente 
estudo pode ter sido realizado em um intervalo 
de até seis meses. Embora esse seja o inter-
valo preconizado pelas atuais diretrizes para 
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monitoramento clínico do HIV, essa diferença 
entre o momento da realização do exame e da 
aplicação do questionário pode representar um 
possível fator de confusão para a associação 
reportada. Outra limitação é a impossibilidade 
do estabelecimento de uma relação temporal 
de causa e efeito entre as variáveis avaliadas. 
Por outro lado, os resultados encontrados são 
sustentados em estudos anteriores8,12-14,16,17, 
fortalecendo assim as associações encontradas. 
Além disso, em função da escassez de dados 
a respeito do tema aqui abordado e da atual 
situação de epidemia do HIV, estudos desta 
natureza são fundamentais para levantar hi-
póteses e fornecer subsídios a outros tipos de 
estudo31. Nesse aspecto, um ponto forte deste 
estudo consiste na descrição de uma amostra 
significativa de PVHIV que utilizam Tarv em 
relação ao rastreamento de TMC e evolução 
clínica, bem como na identificação de uma 
associação significativa entre as referidas va-
riáveis. A partir dos resultados apresentados, 
certamente será possível contribuir para as 
discussões de políticas públicas para promoção 
da saúde mental dessa população.

Conclusões

Os TMC estão associados a uma maior carga 
viral entre PVHIV em seguimento clínico. 
Dado o exposto, ressalta-se a necessidade 
de protocolos de investigação e manejo dos 
transtornos mentais para melhor compreensão 
de seus efeitos sobre a evolução clínica de 
PVHIV. O diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado podem contribuir significativamente 
para um melhor desfecho das comorbidades 
associadas ou não ao HIV.
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RESUMO Objetivou-se construir um índice sintético para Unidades de Saúde da Família que 
contemple a percepção da satisfação com a Atenção Primária à Saúde (APS) e o apoio social 
percebido pelos usuários hipertensos. Um Índice Sintético Global foi construído a partir de uma 
média ponderada das variáveis que compuseram a dimensão satisfação do usuário e das que 
compuseram o apoio social percebido com a APS. Esse índice foi aplicado na coorte de hipertensos 
desenvolvida para o município de João Pessoa (PB), para dois Distritos Sanitários, com a aplicação 
de testes estatísticos. Os eixos relativos à satisfação dos usuários hipertensos da APS influenciaram 
negativamente o índice sintético global, enquanto os eixos relativos ao apoio social tiveram um 
escore relativamente alto. Testes estatísticos mostraram que houve diferença significativa (nível 
de significância de 5%) nos índices sintéticos globais entre os Distritos Sanitários de Saúde. O 
índice proposto se apresentou como um instrumento de utilização prático, útil e efetivo, e gestores 
e profissionais de saúde podem ser beneficiados no processo de tomada de decisão com a sua 
utilização, para efetivação de melhores práticas entre os territórios e na avaliação das ações na 
atenção primária relativas ao cuidado prestado ao hipertenso.

PALAVRAS-CHAVE Hipertensão. Indicadores básicos de saúde. Apoio social. Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT The objective was to construct a synthetic index for Family Health Units that con-
templates the perception of the satisfaction with the Primary Health Care (PHS) and the social 
support perceived by hypertensive patients. A Global Synthetic Index was constructed based on 
a weighted average of the variables that made up the user satisfaction dimension and those that 
made up the perceived social support with PHS. This index was applied in the hypertensive cohort 
developed for the municipality of João Pessoa (PB), for two Sanitary Districts, with the application 
of statistical tests. The axes related to the satisfaction of hypertensive users of PHS had a nega-
tive impact on the global synthetic index, while the axes related to social support had a relatively 
high score. Statistical tests showed that there was a significant difference (significance level of 
5%) in the global synthetic indices among the Sanitary Districts of Health. The proposed index 
was presented as a practical, useful and effective tool, and managers and health professionals can 
benefit in the decision-making process with its use, in order to achieve better practices among the 
territories and in the evaluation of actions in the primary care for hypertensive care.

KEYWORDS Hypertension. Heatlh status indicators. Social support. Primary Health Care.
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Introdução

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) repre-
senta um dos principais fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, cerebrovasculares 
e doença renal crônica. É reconhecida como 
importante problema de saúde pública por 
apresentar baixas taxas de controle e evolução 
oligo/sintomática1. 

O controle da hipertensão e o consequente 
sucesso do tratamento dependem de uma série 
de fatores individuais que predispõem os sujei-
tos ao adoecimento e à sua adesão à terapêutica 
proposta, tais como a garantia de acesso ao 
tratamento, o fortalecimento do vínculo entre 
indivíduos e profissionais de saúde, além de 
uma ação multiprofissional e comunitária 
que possa servir de apoio, acompanhamento 
e cuidado aos hipertensos2. 

Silva3 compartilha essa visão e acrescenta 
que o controle da pressão arterial e uma maior 
satisfação com os serviços e práticas, que são 
prestados no acompanhamento do usuário 
hipertenso na Atenção Primária à Saúde (APS), 
caminham para uma melhoria contínua do 
tratamento prestado ao hipertenso.

A satisfação do usuário com a APS influencia 
os comportamentos adotados no processo saúde 
e doença, que, juntamente com os aspectos 
subjetivos desse processo, e relacionados com 
os resultados do cuidado em saúde, contribuem 
diretamente para o sucesso do tratamento da 
HAS4. Deste modo, a avaliação da satisfação dos 
usuários quanto ao serviço prestado permite 
considerar a relação médico-paciente, além 
de ponderar a qualidade da atenção, relacio-
nando-a a fatores como a melhora na adesão 
ao tratamento e a maior adequação no uso do 
serviço, tornando-se importante indicador de 
avaliação dos serviços de saúde. 

Para melhor atender às necessidades e aos 
aspectos subjetivos do tratamento, os sujei-
tos hipertensos e seus familiares precisam de 
auxílio e atenção, que podem ser proporcio-
nados pelas redes de apoio social e pelos tipos 
de apoio social prestados por essa rede. Assim, 
receber algum tipo de apoio social para lidar 

com uma condição crônica traz repercussões 
positivas sobre a saúde, no sentido de ameni-
zar as limitações que os usuários enfrentam 
durante o tratamento5. 

Griep et al.6 definem a rede social como uma 
estrutura social através da qual o apoio é for-
necido; já o apoio social refere-se à dimensão 
funcional ou qualitativa da rede social. O apoio 
social, por sua vez, é agrupado em cinco tipos: 
emocional, de informação, material, afetivo 
e de interação positiva, e é entendido como 
‘poder ter com quem contar para receber esse 
apoio’, sentindo-se valorizado dentro de um 
grupo do qual se é parte integrante.

Alguns autores7,8 defendem, no âmbito das 
doenças crônicas, que o apoio social influen-
cia positivamente a saúde desses usuários e 
pode ser considerado relevante no sucesso 
do tratamento e do acompanhamento desses 
sujeitos, somando-se à satisfação com os ser-
viços prestados pela APS. 

Diante de um momento de crise pessoal, a 
família é a primeira dentro da rede de apoio de 
quem o hipertenso busca atenção. Entretanto, 
nem sempre a família dá respostas eficientes e 
adequadas a esse indivíduo. É nesse momento 
que ele busca o apoio da rede formal. Nessa 
situação, a APS deveria ser a primeira referên-
cia de apoio formal procurada pela população 
para acompanhamento, prevenção de saúde 
e busca de orientações e informações, ações 
pelas quais o usuário vem sendo visto como 
corresponsável no processo saúde-doença9. 

O tipo de apoio e a satisfação com os ser-
viços da APS, trabalhados com instrumentos 
de avaliação, relacionam-se e influenciam o 
sucesso do tratamento da pessoa com hiper-
tensão. Esses instrumentos foram separada-
mente aplicados para usuários hipertensos 
cadastrados na APS. A primeira por Morais 
et al.10, e a segunda por Paes et al.11. 

O estudo de Thiengo et al.12 demonstrou 
em seu modelo multivariado da análise que 
a satisfação global com o serviço pode ser in-
fluenciada por uma multiplicidade de fatores 
e correlacionada com o apoio social. Essa 
relação pode ser um importante componente 
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na avaliação relativa ao serviço de saúde e na 
formulação de estratégias de enfrentamento 
para os problemas de saúde.

No entanto, ainda não foi desenvolvido um 
índice sintético que permita agregar essas duas 
perspectivas em uma única medida. Ou seja, 
uma medida global que permita avaliar a sa-
tisfação do usuário da APS por meio de um 
amplo eixo de opções que envolvam aspectos 
fundamentais da qualidade do serviço e que, 
simultaneamente, abranja múltiplos aspectos 
subjetivos da rede de apoio social dos indiví-
duos hipertensos. Dessa maneira, uma medida 
global contribuirá para proceder a uma ava-
liação mais abrangente e efetiva que fortaleça 
as ações da APS e que possa ser usada pelas 
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Neste contexto, objetivou-se construir um 
Índice Sintético Global (ISG) que contemple a 
percepção da satisfação com a APS e o apoio 
social percebido pelos usuários hipertensos. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa metodológica de 
abordagem quantitativa. Os sujeitos do estudo 
se referem a hipertensos cadastrados na ESF 
no município de João Pessoa, o qual conta 
com cinco Distritos Sanitários. A construção 
do índice sintético se deu a partir da utilização 

dos instrumentos de satisfação com a APS e o 
apoio social10,11. Em seguida, realizou-se a sua 
aplicação. O termo atenção básica é utilizado 
neste artigo como sinônimo de APS.

Instrumento de avaliação do grau de 
satisfação de hipertensos com a APS

Para a dimensão referente à satisfação do hi-
pertenso com a APS, este estudo tomou por 
base o instrumento validado por Paes et al.11, 
que teve por objetivo avaliar o grau de satis-
fação de hipertensos adultos com o controle 
da hipertensão no contexto da APS no Brasil. 

Para este estudo, foram selecionadas, no ins-
trumento validado por Paes et al.11, as dimen-
sões Adesão/Vínculo (D), Elenco de Serviços 
(E), Enfoque na Família (G) e Orientação para 
a comunidade (H). Tal escolha se deu a partir 
da constatação de que essas dimensões dialo-
gavam mais com aquelas referentes à escala de 
apoio social, de acordo com consulta prévia 
realizada com cinco especialistas com expe-
riência clínica sobre hipertensão, com publi-
cação em revistas especializadas e realização 
de pesquisas (mestrado e doutorado) sobre o 
tema. Essas dimensões e respectivas variáveis 
são especificadas na tabela 1. As dimensões são 
identificadas por letras maiúsculas, e as vari-
áveis pelos códigos, seguindo o instrumento 
original validado por Paes et al.11.

Tabela 1. Pesos associados a cada uma das variáveis das dimensões dos instrumentos de satisfação e apoio social

Instrumento Dimensão Variável Pesos Peso por 
dimensão

Peso total por 
instrumento

Satisfação Adesão/vínculo (D) D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9

D.10

0,031
0,030
0,032
0,040
0,047
0,049
0,044
0,028
0,024
0,047

0,372 1
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Instrumento de avaliação da percep-
ção do hipertenso sobre o grau de 
apoio social

Para a avaliação da percepção do hipertenso 
sobre o apoio social, o instrumento utilizado 
foi adaptado para pessoas com hipertensão por 
Morais et al.10. Ele consiste de três dimensões, 
que incluem 13 perguntas (variáveis) sobre o 
apoio social: material (O) – três variáveis sobre 
provisão de recursos práticos e ajuda material; 
afetivo/interação social positiva (P) – quatro 
variáveis sobre demonstrações físicas de amor, 
afeto e sobre a possibilidade de contar com 
pessoas com o objetivo de relaxar e divertir-se; 
e emocional/informacional (M) – seis variáveis 
sobre a habilidade da rede em satisfazer as 

necessidades individuais com relação a pro-
blemas emocionais e sobre a possibilidade de 
contar com pessoas que aconselhem, infor-
mem e orientem. 

Fez-se uso da mesma população-alvo de 
hipertensos adultos de João Pessoa, os quais 
foram estatisticamente validados como re-
presentativos da população-alvo da amostra 
inicial de 2009, por Morais et al.10. As dimen-
sões e suas respectivas variáveis são identifi-
cadas por códigos na tabela 1 de mesmo valor 
com a proposta original.

Peso das dimensões

Para identificar as variáveis dentro das di-
mensões com maior variação e para atribuir 
os respectivos pesos para cada dimensão 

Tabela 1. (cont.)

Satisfação Elenco dos serviços (E) E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9

E.10
E.11

0,044
0,046
0,047
0,031

0,034
0,022
0,009
0,026
0,028
0,040
0,031

0,358 1

Enfoque na família (G) G.1
G.2
G.3

0,045
0,048
0,051

0,144

Orientação para comuni-
dade (H)

H.1
H.2
H.3

0,044
0,032
0,050

0,126

Apoio social Material (O) O.1
O.11
O.13

0,065
0,067
0,079

0,211 1

Afetivo/Interação Social 
(P)

O.5
O.9
P.16
P.18

0,077
0,069
0,067
0,085

0,299

Emocional/Informacional 
(M)

P.3
P.7

M.12
M.14
M.15
M.17

0,075
0,078
0,081
0,086
0,087
0,083

0,490

Fonte: Elaboração própria. 
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pertencente aos dois instrumentos, foi feita uma 
análise fatorial com extração dos componentes 
principais, realizada nas variáveis originais. 

Os pesos foram definidos, inicialmente, 
pela soma dos coeficientes dos escores fato-
riais gerados pelo modelo de análise fatorial. 
Em seguida, foi realizada a divisão de cada 
coeficiente pela soma de todos os coeficien-
tes, de tal forma que a soma dos coeficientes 
padronizados fosse igual a um, conforme a 
descrição que se segue, para a construção do 
índice sintético global13. 

Construção do índice sintético global

Para cada indivíduo da pesquisa, as respostas 
(escores) das variáveis de cada dimensão do 
instrumento de satisfação e do instrumento 
de apoio social foram padronizadas em uma 
escala de 0 a 1, onde 1 representa o melhor 
resultado, e 0 o pior. A padronização de cada 
uma das variáveis originais dos instrumentos 
foi realizada pela fórmula:

Iijk  =          Ijk – Min(ik)        .
        Max(ik) – Min(ik)

Onde: Iijk – indicador padronizado do 
escore da variável i para o indivíduo j da di-
mensão k. Ijk – valor observado do escore da 
variável i para o indivíduo j da dimensão k. 
Min (ik) – valor mínimo do indivíduo para o 
escore da variável i da dimensão k. Max (ik) 
– valor máximo do indivíduo para o escore da 
variável i da dimensão k.

A melhor situação para cada variável 
pode estar ora em ter um escore padroniza-
do próximo do mínimo (0), ora próximo do 
máximo (1). Para os casos em que o escore 
foi igual a 0, indicou-se a melhor situação, 
enquanto 1 indicou a pior situação. Neste caso, 
o indicador considerado foi 1 – Iijk, utilizado 
aqui para a dimensão adesão/vínculo do ins-
trumento de satisfação com a APS.

A combinação dos escores das variáveis das 
dimensões de cada instrumento foi calculada 
por meio dos somatórios dos escores e das 

variáveis pertencentes a cada dimensão do 
instrumento da satisfação com a APS e do ins-
trumento da escala de apoio social. As médias 
de cada uma dessas somas representam os 
índices compostos para cada dimensão, va-
riando entre zero e um. 

O cálculo dos índices compostos é dado 
pelas seguintes fórmulas: ICsati representa 
o índice composto do instrumento satisfação 
com a APS da unidade de saúde:

 

Para essa dimensão, existem quatro vari-
áveis. Assim, 1 ≤ j ≤ 4, onde: Iij – indicador 
padronizado da variável i para o indivíduo j. 
Pi – Peso atribuído para a variável i. ICapoio 
representa o índice composto da dimensão 
apoio social da unidade da saúde:

 
Para essa dimensão, existem três variáveis. 

Assim, 1 ≤ j ≤ 3.
A partir dos índices compostos calculados 

para cada instrumento, foi calculado o ISG, 
que permite avaliar conjuntamente o grau de 
satisfação com a APS e o apoio social percebido 
pelo usuário hipertenso. Dessa forma, é pos-
sível avaliar como cada dimensão influencia 
positivamente ou negativamente a composição 
do índice final. O ISG foi calculado pela média 
aritmética dos índices compostos do instru-
mento da satisfação com a APS e do instrumen-
to de apoio social. Ambos, independentemente, 
variam de 0 a 1, sendo 0 o valor que representa 
a pior situação, e 1 a melhor.

Assim, o ISG da unidade de saúde j é dado 
pela fórmula:

ISG = ICsati  +  ICapoio
         2

Onde: ICsati – Índice composto do instru-
mento satisfação com a APS. ICapoio – Índice 
composto do instrumento apoio social.
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Aplicação do índice sintético global

Realizou-se o cálculo do ISG para os dois 
Distritos Sanitários do município de João 
Pessoa. Esses Distritos foram escolhidos por 
já terem sido alvo de estudos anteriores14-16, 
realizados com a coorte de hipertensos do 
município de João Pessoa que trabalharam 
com as dimensões propostas no ISG para o 
instrumento de satisfação. 

Para tanto, foi utilizada a amostra rema-
nescente com os indivíduos pertencentes à 
coorte de hipertensos adultos do município 
em 2016. Para realização da coleta referente a 
essa coorte, para aquele ano, foi realizado um 
levantamento prévio dos nomes, endereços e 
unidades de saúde dos indivíduos participan-
tes nas pesquisas dos anos anteriores. Dessa 
forma, foi possível quantificar o número de 
usuários por unidade e, consequentemente, 
por Distrito Sanitário, atingindo um total de 
172 hipertensos. Essa fase de coleta de dados 
foi realizada no período de 01 de março a 31 
de agosto de 201617-19.

Realizou-se uma análise das entrevistas 
realizadas com os instrumentos de satisfação 
do usuário com a APS e o instrumento do apoio 
social. Foram construídos os índices ICsati e 
ICapoio para os Distritos Sanitários I e V, de 
acordo com os instrumentos validados10,11.

Para facilitar a interpretação das informa-
ções fornecidas pelo ISG, foram construídos 
3 grupos de indivíduos conforme o valor do 
ISG: Grupo 1 (baixo): ≤ 0,611 pontos; Grupo 2 
(médio): 0,612 a 0,738 pontos; Grupo 3 (alto): 
≥ 0,739. 

Após a confirmação de não normalidade 
dos ISG obtidos para as unidades, através do 
teste de Kolmogorov-Smirnov, a análise es-
tatística comparativa dos índices sintéticos 
globais de cada Distrito Sanitário baseou-se 
na utilização do teste de Mann Whitney para 
determinar se houve evidência estatística, com 
5% de significância, de que havia diferença nos 
índices sintéticos globais entre os Distritos 
Sanitários de Saúde20.

Inicialmente, os dados foram digitados 

numa máscara no programa Microsoft Excel 
2007 e, posteriormente, transferidos para o 
programa R-3.3.2 for Windows (The R-project 
for statistical computing). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em pesquisa sob o CAAE nº 
49405015.1.0000.5188. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), atendendo às exigências 
do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 
446/2012), e o projeto seguiu todo o fluxo de 
autorização para pesquisas da Secretaria de 
Saúde Municipal de João Pessoa. 

Resultados 

As dimensões e suas respectivas variáveis 
apresentaram pesos diferentes, os quais 
foram calculados através da análise de com-
ponentes principais. As dimensões adesão/
vínculo (0,372) e elenco dos serviços (0,358), 
do instrumento Satisfação com a APS, e a 
dimensão apoio emocional/informacional 
(0,490), do instrumento apoio social, apre-
sentaram as maiores ponderações, como ob-
servado na tabela 1. A média apresentou-se 
próxima da mediana em todos os pesos das 
dimensões, demonstrando uma distribui-
ção uniforme e com uma dispersão interna 
menor, confirmando a homogeneidade dos 
pesos das variáveis.

Esses resultados permitem posicionar in-
dividualmente os instrumentos, com respei-
to às suas dimensões e, consequentemente, 
com aquelas que possuem uma magnitude 
de impacto no instrumento, segundo cada 
dimensão separadamente. 

Para dar uma noção do tipo de resultado da 
metodologia apresentada aqui, apresentam-se 
alguns resultados da aplicação do ISG. A tabela 
2, exibida abaixo, mostra os índices das dimen-
sões por Distrito Sanitário, que revelam que 
o Distrito Sanitário V apresentou índices ele-
vados com relação às dimensões apoio social 
e satisfação com a APS, quando comparados 
aos do Distrito Sanitário I. 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 477-488, ABR-JUN, 2019

Apoio social e satisfação de hipertensos com a atenção básica: construção de um índice sintético 483

A dimensão ‘apoio emocional/informacio-
nal’, relacionada ao apoio social, e as dimen-
sões Adesão/Vínculo e elenco dos serviços, 
no que diz respeito à satisfação com a APS, 
apresentaram maiores escores para os índices 
sintéticos. Essas dimensões apresentaram as 
ponderações mais elevadas entre todas as di-
mensões do estudo.

Nas dimensões ‘Orientação para a 
Comunidade’ e ‘Enfoque na Família’, todos os 
índices sintéticos apresentaram valores mais 
baixos em comparação aos demais. Esses itens 
abordam a integração dos serviços de saúde 
com igrejas, associações de bairros, escolas 
e sociedade civil organizada, e se referem à 
importância de os profissionais da unidade 
conhecerem as pessoas que moram com o 
usuário e a rede de apoio como potenciais no 
cuidado de usuários com doenças crônicas. 

No tocante aos índices compostos 
das dimensões por Distrito Sanitário, os 

resultados revelam que o Distrito Sanitário 
V apresentou-se como o território que obteve o 
melhor índice composto com relação ao apoio 
social (ICapoio = 0,89) e de satisfação com a 
APS (ICsati = 0,60). O contrário se deu com 
o Distrito Sanitário I (ICapoio = 0,74; ICsati = 
0,54), que revela que os seus índices compostos 
relativos ao apoio social tiveram um escore 
relativamente alto quando comparados aos 
escores de satisfação com a APS. 

Quando sintetizadas as dimensões em uma 
única medida, chamada de ISG, observa-se, 
conforme exposto na tabela 3, abaixo, que o 
Distrito Sanitário I apresentou a pior classifi-
cação. O ISG, obteve uma relação direta com 
os resultados anteriores, ou seja, com o Índice 
Composto dos Instrumentos de Satisfação e 
Apoio Social, e que o índice composto do apoio 
social influencia positivamente o índice final, 
o que já ocorre ao contrário em relação ao 
instrumento de satisfação com a APS. 

Tabela 2. Índice composto segundo os instrumentos por dimensão e por Distrito Sanitário de Saúde de João Pessoa (PB)

Apoio Dimensão Distrito Sanitário

I V

Apoio Material (O) 0,180 0,189

Apoio Social Apoio afetivo/Interação social posi-
tiva (P)

0,240 0,274

Apoio emocional/Informacional (M) 0,320 0,430

Satisfação Adesão/vínculo (D) 0,227 0,242

Elenco de serviços (E) 0,210 0,226

Enfoque na família (G) 0,062 0,073

Orientação para comunidade (H) 0,040 0,060

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3. Índice Sintético Global das unidades de saúde por Distrito Sanitário de Saúde de João Pessoa (PB)

Distrito Sanitário/ISG Baixo Médio Alto Total

N % N % N % N %

I 19 45 8 19,3 15 35,7 42 100

V 4 21 2 10,6 13 68,4 19 100

Fonte: Elaboração própria. 
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A maioria das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do Distrito Sanitário I apresenta o ISG 
baixo (45%) em relação às do Distrito Sanitário 
V (21%). Observam-se, também, mais altos 
índices sintéticos globais (68,4%) nas regiões 
Litoral, Centro e Sul da cidade, que fazem 
parte do Distrito Sanitário V, em relação aos 
índices (35,7%) distribuídos na periferia da 
cidade, correspondendo ao Distrito Sanitário I.

A comparação dos ISG entre as UBS dos 
Distritos Sanitários I e V mostrou, a partir 
do teste Teste de Mann-Whitney, que houve 
evidência estatística de que os valores médios 
de ISG não foram iguais entre os Distritos 
Sanitários de Saúde investigados no nível de 
5% de significância (U = 240,50; p-valor = 0,014). 

Discussões

As condições crônicas de doenças, como hi-
pertensão arterial, implicam o desenvolvi-
mento de cuidados em saúde por grupos que 
detêm conhecimentos distintos, a partir de 
sua construção sociocultural. Vale destacar 
que, ainda dentro da avaliação da satisfação 
do usuário hipertenso com a APS, constitui-se 
em um componente da aceitabilidade social, e 
essa condição representa a aprovação de um 
serviço de saúde por parte de uma população 
e de sua rede de apoio social, interligando com 
a percepção do tipo de apoio social prestado 
por essa rede.

A técnica de componentes principais procu-
rou identificar dimensões latentes, ou seja, não 
observáveis diretamente. A análise de com-
ponentes principais foi utilizada apenas para 
a obtenção da estrutura de ponderação dos 
componentes dos indicadores, e o indicador 
final não corresponde ao escore fatorial, mas é 
fortemente correlacionado com ele, com uma 
correlação de Pearson próxima de 1.  

As ponderações das variáveis de cada di-
mensão influenciam na geração do índice, 
onde, geralmente, é atribuído mais peso 
aos indicadores com maior contribuição ou 
importância21. As ponderações elevadas são 

imputadas aos dados com significância es-
tatística e com largo espectro de resposta22.

O processo de ponderação é complexo e 
enfatiza a contribuição de alguns aspectos 
dentro de um conjunto de dados na geração de 
um resultado, atribuindo-lhes mais ou menos 
peso na análise observada23. 

O Distrito Sanitário V apresentou índices 
sintéticos com valores altos, e essa questão 
pode estar relacionada ao fato de as regiões 
ligadas a esse Distrito serem constituídas 
de bairros nobres, cujos moradores, em sua 
maioria, possuem plano de saúde. Belon-
Saameño et al.24 encontraram resultados seme-
lhantes e sugeriram que os indivíduos de nível 
socioeconômico mais elevado se sentem, possi-
velmente, mais independentes e autossuficien-
tes em sua vida social, percebendo-se, por isso, 
mais apoiados em situações de necessidade.

Os índices de saúde são ferramentas es-
senciais para a tomada de decisão em saúde e 
permitem o conhecimento sobre determinan-
tes desse setor, aperfeiçoando e identificando 
lacunas no estado de saúde global da população 
ou em grupos específicos. A sua utilização 
contribui para o planejamento de estratégias 
de saúde e na gestão do Sistema de Saúde, 
melhorando a saúde das populações25.

As diferenças encontradas entre os ISGs dos 
Distritos implica reconhecer que as necessi-
dades de saúde da população ocorrem num 
contexto social diferente entre os territórios, o 
que deve ser conhecido e levado em considera-
ção, para que se direcione uma reorganização 
da saúde na esfera pública. 

Índices globais são construídos devido à ne-
cessidade de entender fenômenos complexos, 
tornando-os quantificáveis e compreensíveis, 
de maneira que possam ser analisados, utili-
zados e transmitidos, tornando a informação 
acessível26,27.

Araújo14 assinala que as unidades de saúde 
da família que compõem o Distrito Sanitário I 
estão atendendo a uma demanda maior que sua 
área de abrangência e possuem uma cobertura 
da assistência da ESF abaixo da porcentagem 
de hipertensos cadastrados na região. Tal fato 
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pode indicar a dificuldade de acompanha-
mento dos hipertensos cadastrados pelos 
profissionais da ESF desse Distrito Sanitário, 
não havendo uma interação com a comunida-
de atendida, o que dificulta o vínculo com o 
usuário. Assim, o ISG refletiu nos resultados, 
sendo encontrados baixos índices sintéticos 
para a satisfação com a APS e o apoio social.

Com relação ao apoio social, foram encon-
trados escores elevados. Nos tipos de apoio 
oferecidos, o foco é direcionado tanto para as 
demandas originadas pela hipertensão arterial 
quanto para outros tipos de demandas que 
fazem parte do cotidiano dessas pessoas e que 
podem estar ou não relacionadas à condição 
de cronicidade da doença28.

Quando inseridas as dimensões de apoio 
social, o ISG melhora consideravelmente. Esse 
apoio potencializa a assistência e reforça o tra-
tamento que está sendo destinado aos usuários 
hipertensos cadastrados na APS no município 
de João Pessoa. 

A rede de apoio social tem a função de in-
centivar atitudes pessoais que se associam no 
monitoramento da saúde, como o compartilha-
mento de informações, cuidados com a saúde 
em geral e o auxílio em momentos de crise29.

O ISG permite que as UBS monitorem 
e avaliem suas ações, para corrigir falhas e 
adequar estratégias no decorrer do percurso, 
refletindo a capacidade e a atenção prestada 
no cuidado integral, para desenvolvimento 
do apoio social e da satisfação com a APS dos 
usuários hipertensos.

A relação entre satisfação com a APS e o 
apoio social percebido aqui estudada vai além 
da formalidade do cuidado clínico e é conver-
gente com o proposto pelo Ministério da Saúde 
com relação à humanização da atenção à saúde 
e, mais especificamente, com a orientação para 
a clínica ampliada. O olhar expandido dos 
profissionais de saúde aumenta a compre-
ensão do processo saúde-doença, e a clínica 
ampliada propõe atos de escuta, vínculo, afeto, 
diálogo e informação. O ISG pode, em uma 
única medida, contemplar a satisfação dos 
usuários com a APS e o apoio social ao usuário 

hipertenso, contribuindo para a avaliação do 
cuidado ofertado pelos profissionais de saúde.

Conclusões

O ISG se apresentou como um instrumento de 
utilização prático, útil e efetivo, uma vez que 
dispõe das pesquisas de avaliação propostas 
cientificamente. O uso do ISG é um agregado 
dos outros 2 modelos, e cada um deles pode 
ser aplicado independentemente do outro, 
o que permite priorizar apenas um deles, a 
depender da necessidade dos gestores. 

Os gestores e profissionais de saúde, por 
meio da contribuição do ISG, poderão ter sub-
sídios no processo de tomada de decisão, além 
da efetivação de melhores práticas na atenção 
e no cuidado com os usuários hipertensos. O 
ISG pode ser aplicado em qualquer unidade 
de saúde, buscando avaliar as ações da APS 
no cuidado ao hipertenso em busca de uma 
melhor satisfação e do apoio social.

Verificou-se, ainda, que os índices relati-
vos à satisfação do usuário hipertenso com a 
APS precisam ser melhorados e que medidas, 
principalmente nas dimensões ‘enfoque na 
família’ e ‘orientação para a comunidade’, 
devem ser tomadas. Os índices compostos 
inerentes ao apoio social foram mais elevados 
no presente estudo e devem ser considerados 
como indicadores importantes para o cuidado 
integral ao usuário hipertenso, e influenciam 
positivamente na medida do ISG.

O ISG apresentou, em sua maioria, valores 
de regular a alto. Isso significa que os servi-
ços devem estar atentos para o fato de que o 
tratamento da hipertensão não se restringe 
apenas ao tratamento medicamentoso, mas 
a uma mudança de comportamento apoiada 
por uma rede social estruturada e um maior 
nível de satisfação com a APS. Disso decorre 
a necessidade de uma abordagem específica 
da equipe de saúde da família direcionada à 
rede de apoio como um todo, aumentando 
a satisfação com a APS para a melhoria da 
assistência aos usuários portadores de HAS. 
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RESUMO A Hipertensão Arterial é uma morbidade crônica de alta prevalência no mundo. 
Nesse prisma, é importante conhecer o impacto da assistência prestada pelos profissionais, no 
contexto da Atenção Primária à Saúde, para compreensão e formulação de novas estratégias 
de atendimento. Este estudo objetivou analisar o enfoque familiar e comunitário da Atenção 
Primária à Saúde a pessoas com Hipertensão Arterial. Trata-se de um estudo transversal, 
realizado com 417 pessoas em tratamento da Hipertensão Arterial de 34 Unidades Básicas de 
Saúde do município de Maringá, localizado no noroeste do estado do Paraná, Brasil. Os dados 
foram coletados no primeiro semestre de 2016, utilizando instrumento adaptado e validado, 
que aborda atributos da Atenção Primária à Saúde, sendo utilizado, neste estudo, o atributo 
enfoque familiar e comunitário. Para tratamento das variáveis, foi utilizada análise inferencial. 
Foi possível observar que os atributos referentes ao envolvimento familiar no tratamento, 
incentivo à participação social na comunidade e realização de educação em saúde foram os 
quesitos com pior avaliação, sendo representados estatisticamente por pessoas com controle 
pressórico inadequado. Conclui-se que a atenção quanto ao enfoque familiar e comunitário 
possui fragilidades e que necessitam ser reavaliadas, integrando a família e a comunidade no 
tratamento de pessoas com Hipertensão Arterial.

PALAVRAS-CHAVE Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Pesquisa sobre serviços de saúde. 
Família. Integração comunitária.

ABSTRACT Hypertension is a chronic, high prevalence morbidity in the world. In this aspect, it is 
important to know the impact of care provided by professionals, in the context of Primary Health 
Care, to understand and formulate new care strategies. This study aimed to analyze the family 
and community approach in Primary Health Care for people with arterial Hypertension. This is a 
cross-sectional study carried out with 417 people undergoing treatment for arterial Hypertension 
in 34 Basic Health Units of the city of Maringá, located in the northwestern part of the state of 
Paraná, Brazil. The data were collected in the first half of 2016, using an adapted and validated 
instrument, which addresses the attributes of Primary Health Care, using the family and com-
munity approach in this study. For the treatment of variables, descriptive and inferential statistical 
analysis was used. It was possible to observe that the attributes related to family involvement 
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Introdução

A Hipertensão Arterial (HA) é uma doença 
crônica, considerada um problema de saúde 
pública mundial devido a sua carga incapa-
citante e às complicações oriundas de sua 
cronicidade. A prevalência da HA é de apro-
ximadamente 31%, responsável por 63% de 
um total de 38 milhões de óbitos mundiais 
de adultos1,2. No Brasil, até o ano de 2017, a 
prevalência da HA era de aproximadamente 
24,3% em indivíduos adultos, sendo as mulhe-
res (26,4%) com prevalência maior em relação 
aos homens (21,7%)3.

O tratamento da HA é frequentemente au-
xiliado na integração de medicamentos para o 
controle pressórico, com alteração nos hábitos 
de vida, com promoção e adoção de práticas 
de exercício físico e mudança nos hábitos 
nutricionais e alimentar. Com o tempo, essas 
mudanças acarretam alterações emocionais 
que a pessoa com HA enfrenta para adaptação 
ao novo estilo de vida e convivência com a 
morbidade, afetando sua vida social, cultu-
ral, econômica, bem como atingindo os seus 
familiares e amigos, o que pode comprometer 
a adesão ao tratamento1,4,5.

No que tange à acessibilidade ao tratamento, 
a Atenção Primária à Saúde (APS) consoli-
da vários atributos para o serviço de saúde, 
articulando uma assistência programática e 

complementar, tornando-se a principal porta 
de entrada do sistema, completando e orga-
nizando a assistência, sendo o acesso, a aces-
sibilidade, a adesão/o vínculo, o elenco de 
serviços, a coordenação do cuidado, o enfoque 
familiar e comunitário seus principais atribu-
tos6,7. Cabe à APS ser o suporte primordial e 
básico à população, ampliando os serviços em 
saúde, com abordagem das morbidades, das 
premências e dos processos que compõem a 
saúde, que caracterizam o processo coletivo 
e/ou unitário, tornando-se ponto de comuni-
cação para os demais serviços que compõem 
a Rede de Atenção à Saúde, caracterizando a 
gestão da atenção6,7.

No âmbito do enfoque familiar, o papel dos 
profissionais de saúde em relação à assistên-
cia prestada à pessoa com HA pode ser evi-
denciado por meio das práticas assistenciais, 
inserindo a família como unidade de cuidado, 
como também em descrever os caminhos per-
corridos na busca por tratamento. Assim, as 
mudanças produzidas pelo diagnóstico de uma 
morbidade crônica, a adesão ao tratamento, as 
características sociais e culturais e os fatores 
emocionais acarretam alterações na dinâmica 
familiar que necessitam ser investigadas8,9. 

No que concerne à participação comunitária 
para tomada de decisões sobre as ações de 
saúde, esse atributo oferece parâmetros que 
muitas vezes não são compreendidos pelos 

in the treatment, incentive to social participation in the community, and health education were 
the items with worse evaluation, being represented statistically by people with inadequate blood 
pressure control. It is concluded that the care to the family and community focus has weaknesses 
and needs to be re-evaluated, integrating the family and the community in the treatment of people 
with arterial Hypertension.

KEYWORDS Hypertension. Primary Health Care. Health services research. Family. community 
integration.
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profissionais responsáveis pela atenção à deter-
minada comunidade. No entanto, as pessoas com 
HA possuem fatores que justificam a não adoção 
ao tratamento, como infraestrutura inadequada, 
violência urbana e condições de saneamento 
básico. Não obstante, a população ainda tende 
a procurar atendimento médico apenas com a 
presença da doença; portanto, a prevenção ne-
cessita ser disseminada para que se promova um 
ambiente saudável para a comunidade9,10. 

Nesse aspecto, a avaliação dos serviços ofer-
tados para as pessoas com HA, com destaque 
ao enfoque familiar e comunitário, é relevante 
para os serviços e programas em saúde forne-
cidos pela APS. Apesar de ser pouco explo-
rada, a avaliação da satisfação dos usuários 
dos serviços de saúde fornece informações 
que podem contribuir para a formulação de 
novas estratégias e manejo das ações de saúde 
adequadas às características desses grupos7,9-12. 
Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar 
o enfoque familiar e comunitário da APS a 
pessoas com HA.

Material e métodos

O estudo faz parte de uma pesquisa maior, 
intitulada ‘Avaliação da satisfação de pessoas 
com Hipertensão Arterial com os serviços da 
Atenção Primária à Saúde’. O projeto do qual 
este estudo faz parte seguiu as consonâncias 
da Resolução nº 466/201213, sendo aprovado 
pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos, da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) sob o parecer de número 
1.407.687/2016. O Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) foi disponibilizado 
em duas vias de igual teor, que foram lidas e 
assinadas por todos os participantes.

Trata-se de um estudo de abordagem trans-
versal, realizado no município de Maringá, 
interior do estado do Paraná, Brasil. O muni-
cípio possui população estimada em 406.693 
habitantes até o ano de 2016, com 34 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) atendendo de forma 
descentralizada e com auxílio de 74 equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), perfazendo 
a cobertura populacional de 68%14.

Para a definição do cálculo amostral, ba-
seou-se no número de 27.741 indivíduos que 
estavam em tratamento da HA e que se encon-
travam cadastrados no programa Sishiperdia. 
Utilizou-se, como parâmetros, a estimativa de 
erro de 5%, com 95% de intervalo de confiança 
e acrescida, para possíveis perdas, uma taxa 
de 15%. Após o cálculo, foi realizada a amostra 
estratificada dos usuários cadastrados em 
cada UBS incluída na pesquisa. A Secretaria 
Municipal de Saúde disponibilizou a lista, com 
nome e código do cadastro no sistema interno 
da rede de atenção à saúde, que serviu de base 
para a realização de um sorteio aleatório con-
forme o número de pessoas atendidas em cada 
UBS. Com as perdas e recusas, a amostra final 
foi composta por 417 pessoas.

Os pacientes inclusos no estudo tinham 18 
anos ou mais, de ambos os sexos, com visitas 
regulares ao atendimento fornecido pelas UBS, 
cadastrados no Sishiperdia há um ano antes da 
coleta de dados, para que houvesse o tempo 
de no mínimo 12 meses para responderem às 
perguntas relativas a este estudo. Os critérios 
de exclusão foram pacientes sem condições 
clínicas (dificuldades de verbalização) para 
participar do estudo, aqueles que não reali-
zaram consultas anteriores até o momento 
da coleta de dados e gestantes.

Antes do início da coleta de dados, os gesto-
res das UBS e enfermeiros responsáveis pelas 
reuniões do Sishiperdia foram abordados pelos 
pesquisadores, em que foram apresentados os 
objetivos do estudo e sua participação durante 
o procedimento. As reuniões aconteceram 
em horário fixo, que variou das 8h às 17h, de 
acordo com a organização das 74 equipes da 
ESF inclusas no estudo. Posteriormente, todos 
os participantes foram esclarecidos sobre in-
formações da pesquisa; e a coleta de dados 
ocorreu nas dependências das UBS, em lugares 
reservados e livre de intercorrências. 

Participaram da coleta de dados dois enfer-
meiros estudantes de doutorado, vinculados 
a um programa de pós-graduação de uma 
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universidade do município, e quatro alunos 
de graduação em enfermagem, vinculados a 
um grupo de pesquisa da mesma instituição. 
Para todos os participantes da coleta de dados, 
foram dadas orientações sobre os procedimen-
tos a serem realizados quanto a preenchimento 
dos instrumentos e abordagem aos partíci-
pes. Também foi realizado teste piloto para 
verificar a necessidade de mudança com os 
instrumentos realizados, não sendo necessário 
alteração quanto ao seu conteúdo.

 Para a coleta de dados, foram utilizados dois 
instrumentos e verificada a pressão arterial de 
todos os participantes. O primeiro instrumento 
foi utilizado para estimar o poder de compra 
dos entrevistados e de sua família, agrupa-
dos em seis classes: A, B1, B2, C1, C2 e DE15. 

O segundo instrumento avaliou a satisfação 
individual do usuário do serviço de saúde diag-
nosticados com HA quanto aos profissionais 
colaboradores da UBS e aos serviços prestados 
pela APS. Esse instrumento foi elaborado e va-
lidado em duas cidades do nordeste brasileiro 
e teve como apoio o Primary Care Assessment 
Tool (PCATool), estudo desenvolvido pela 
Johns Hopkins Primary Care Policy Center, 
com os pressupostos de Starfield7. 

Os domínios do instrumento são divididos 
em acesso ao diagnóstico, acessibilidade ao tra-
tamento, adesão/vínculo, elenco de serviços, 
coordenação, enfoque familiar e orientação 
comunitária16. Para este estudo, utilizaram-se 
os indicadores referentes ao enfoque na família 
e orientação comunitária (quadro 1).

Quadro 1. Indicadores de enfoque familiar e orientação comunitária a pessoas com Hipertensão Arterial na Atenção 
Primária à Saúde. Maringá, Paraná, Brasil, 2016

Indicadores Dimensões

Enfoque familiar

EF1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as pessoas que moram com 
o(a) Sr.(a)?

EF2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que moram com o(a) 
Sr.(a) sobre a HA, estilo de vida, o seu tratamento e outros problemas de saúde?

EF3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do envolvimento da sua 
família no seu tratamento?

Orientação comunitária

OC1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a importância da sua participa-
ção e da participação da sua família em instituições da comunidade (igrejas, associação 
de bairro etc.) como apoio para resolver seus problemas de saúde?

OC2 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a influência da família/amigos/
colegas no seu tratamento?

OC3 Com que frequência os serviços de saúde desenvolvem ações sobre HA com as igrejas, 
associações de bairro, escolas?

Fonte: Paes, 201416.

As questões de cada dimensão são constituí-
das por proporcionalidades, chamada escala de 
Likert, atribuindo-se valores entre um e cinco, 
respectivamente, para as respostas: 1) ‘nunca’; 
2) ‘quase nunca’; 3) ‘às vezes’; 4) ‘quase sempre’ 
e 5) ‘sempre’16. A classificação da avaliação foi 

realizada de acordo com os seguintes pontos 
de corte: satisfatório (≥ 4), regular (< 4 e ≥ 3) 
e insatisfatório (< 3)8.

A pressão arterial foi aferida durante os 
procedimentos de coleta de dados, seguindo 
as diretrizes e orientações da VII Diretriz 
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Brasileira de Hipertensão Arterial17. Os valores 
coletados foram categorizados em adequado 
quando a pressão arterial sistólica (PAS) ≤ 140 
mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) ≤ 
90 mmHg e inadequado quando PAS ≥ 140 
mmHg e PAD ≥ 90 mmHg.

Os dados foram duplamente digitados em 
planilha eletrônica Microsoft Excel® 2016; e 
realizada análise estatísticas com o auxílio 
do software SPSS, versão 19.0. Realizou-se a 
identificação de normalidade dos dados pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov, com correção de 
Lilliefors. Foi realizada análise descritiva dos re-
sultados referente à situação sociodemográfica 
e categorização dos valores de pressão arterial. 

Para a análise de variância, foi utilizado o 
teste de Kruskall-Wallis para obter a média dos 
escores dos domínios, medida de dispersão e 
para indicar se houve diferença nas médias em 
relação aos grupos de controle pressórico adequa-
do e inadequado. Para melhor visualização dos 

dados, foi realizada a apresentação dos valores 
medianos em diagramas de caixas, por meio de 
quartis, divididos entre a classificação do controle 
pressórico, sem suposição hipotética. 

Resultados

Foram entrevistadas 417 pessoas em tratamen-
to da HA. Destas, a maioria era idosa (31,9%), 
do sexo feminino (67,9%), da cor branca 
(62,4%). Quanto às questões sociais, grande 
parte tinha até o ensino fundamental (61,2%), 
era casada (58,3%), classificadas em extrato 
C2 (24,0%); e a maioria era aposentada/
pensionista (55,2%) (tabela 1). Não houve 
diferença nos grupos de controle pressórico 
adequado e inadequado, estando os valores 
de porcentagens alusivos à caracterização 
total da população, como pode ser observado 
na tabela 1.

Tabela 1. Dados sociodemográficos e econômico de pessoas com Hipertensão Arterial acompanhada pela Atenção 
Primária à Saúde. Maringá, Paraná, Brasil, 2016

Total Controle Pressórico

Adequado (n = 224) Inadequado (n = 193)

N % N % N %

Idade

20 – 29 15 3,6 9 4 6 3,1

30 – 39 25 6 11 4,9 14 7,3

40 – 49 37 8,9 24 10,7 13 6,7

50 – 59 80 19,2 51 22,8 29 15,0

60 – 69 127 30,5 64 28,6 63 32,6

> 70 133 31,9 65 29,0 68 35,2

Sexo

Masculino 134 32,1 74 33,0 60,0 31,1

Feminino 283 67,9 150 67,0 133,0 68,9

Raça/Cor

Branca 260 62,4 138 61,6 122 63,2

Preta 65 15,6 37 16,5 28 14,5

Parda 92 22,1 49 21,9 43 22,6
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Na análise do atributo enfoque familiar, a 
questão relacionada ao envolvimento da família 
no tratamento apresentou menor média (EF3) 
(2,98±1,45), seguida do interesse dos profis-
sionais de saúde em conhecer as pessoas que 
moram na mesma residência do entrevistado 

(EF1) (3,04±1,45). Na análise de variância, os 
resultados evidenciam que pessoas com con-
trole pressórico inadequado avaliaram negati-
vamente os resultados referentes ao domínio 
EF1 (2,88±1,43 | p = 0,035) e ao domínio EF3 
(2,79±1,40 | p = 0,011) (tabela 2).

Tabela 1. (cont.)

Escolaridade

Não sabe ler/escrever 32 7,7 20 8,9 12 6,2

Ensino Fundamental 255 61,2 131 58,5 124 64,2

Ensino Médio 107 25,7 61 27,2 46 23,8

Ensino Superior 23 5,5 12 5,4 11 5,7

Situação Conjugal

Sem Companheiro(a) 174 41,7 97 43,3 77 39,9

Com Companheiro(a) 243 58,3 127 57,5 116 60,1

Classificação Econômica – Abep*

A 19 4,6 10 4,5 9 4,7

B1 33 7,9 18 8 15 7,8

B2 96 23,0 47 21 49 25,4

C1 83 19,9 41 18,3 42 21,8

C2 100 24,0 57 25,4 43 22,3

DE 86 20,6 51 22,8 35 18,0

Ocupação Atual

Empregado 96 23 58 25,9 38 19,7

Desempregado 91 21,8 56 25 35 18,1

Aposentado(a)/Pensionista 230 55,2 110 49,1 120 62,2

Fonte: Elaboração própria.

* Abep – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
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Quanto ao atributo orientação à comu-
nidade, a maioria dos entrevistados avaliou 
como regular a questão relacionada com o 
incentivo dos profissionais de saúde sobre a 
importância de sua participação em eventos 
comunitários, como em igrejas, associa-
ções de bairro, eventos escolares, como 
apoio para o tratamento da doença (OC1) 
(3,07±1,47), seguido do desenvolvimento 
de ações sobre HA em igrejas, associa-
ções de bairro e escolas (OC3) (3,72±1,31). 
Observa-se que, na análise de variância, as 
pessoas que avaliaram negativamente OC1 
(2,88±1,44| p = 0,012) e OC3 (3,56±0,09 | p 

= 0,017) são as classificadas com controle 
pressórico inadequado (tabela 2). 

Para maior compreensão da variação das 
médias para os entrevistados com controle pres-
sórico adequado e inadequado, são apresentadas 
as variações de médias dos grupos descritos por 
meio do diagrama de caixa. Em relação à posição 
dos dados, observa-se o segundo quartil dos 
domínios EF1, EF3 e OC1 na linha da nota três, 
sendo considerada regular na visão de pessoas 
com controle pressórico adequado. Os demais 
domínios (EF2, OC2 e OC3) mantêm o segundo 
quartil ou mediana na linha entre a nota três e 
quatro ( figura 1).

Tabela 2. Distribuição da média do escore, desvio padrão e intervalo de confiança referentes aos atributos do enfoque 
familiar e orientação comunitária, da Atenção Primária à Saúde, por usuários com Hipertensão Arterial de acordo com o 
controle pressórico. Maringá, Paraná, Brasil, 2016

Total Controle Pressórico

Adequado (n = 224) Inadequado (n = 193)

Indicadores M±SD IC 95% M±SD IC 95% M±SD IC 95% p

Enfoque na Família

EF1 3,04±1,45 2,90-3,18 3,18±1,46 2,99-3,37 2,88±1,43 2,67-3,08 0,035

EF2 3,78±1,40 3,65-3,92 3,90±1,40 3,71-4,08 3,64±1,38 3,45-3,84 0,065

EF3 2,98±1,45 2,85-3,13 3,16±1,47 2,96-3,35 2,79±1,40 2,58-2,99 0,011

Orientação Comunitária

OC1 3,07±1,47 2,93-3,22 3,24±1,48 3,05-3,44 2,88±1,44 2,67-3,08 0,012

OC2 3,79±1,25 3,67-3,91 3,90±1,40 3,73-4,06 3,66±1,23 3,48-3,84 0,053

OC3 3,72±1,31 3,60-3,85 3,86±1,30 3,69-4,03 3,56±1,30 3,37-3,74 0,017

Fonte: Elaboração própria.

M±SD: Média e Desvio Padrão. Teste de Kruskall-Wallis.
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No diagrama de caixa dos indivíduos classi-
ficados com controle pressórico inadequado, 
o quartil dos domínios EF1, EF3 e OC1 estão 
entre as notas dois e três, interpretados como 
insatisfatório; e os domínios EF2, OC2 e OC3 

estão entre as notas três e quatro ( figura 2). 
Reitera-se que, nos diagramas de caixa, não é 
observada a presença de outliers, não havendo 
valores discrepantes nos resultados.

Figura 1.   Diagrama de caixa das questões referentes ao enfoque familiar e orientação comunitária analisadas segundo o 
grupo de pessoas classificadas com controle pressórico adequado (n = 224). Maringá, Paraná, Brasil, 2016
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 2.   Diagrama de caixa das questões referentes ao enfoque familiar e orientação comunitária analisadas segundo o 
grupo de pessoas classificadas com controle pressórico inadequado (n = 193). Maringá, Paraná, Brasil, 2016

Fonte: Elaboração própria.
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Discussão

A maioria dos entrevistados era de idosos, do 
sexo feminino e da cor branca, o que não dife-
renciou entre o grupo de controle pressórico 
adequado e inadequado. Esses dados corro-
boram estudo desenvolvido no Rio Grande 
do Sul4, que avaliou a adesão ao tratamento 
entre seus entrevistados. Essas informações 
reforçam que a HA é prevalente na maioria das 
pessoas com idade mais avançada devido ao 
aumento da expectativa de vida e das questões 
fisiológicas que propiciam o surgimento de 
doenças crônicas1,2,4. 

O fato de a população feminina ser mais 
prevalente nesta pesquisa reforça os resultados 
de dois estudos de base populacional1,3, os 
quais consideram que a mulher tem melhor 
percepção sobre o estado de saúde e sobre o 
próprio corpo com mais precisão e procura 
serviços de saúde com mais prevalência. Em 
relação a questões étnico-raciais, esta pesquisa 
encontrou divergência em estudo1 de base 
populacional, em que houve a prevalência 
de pessoas que se autodeclaravam negras. 
Compreende-se que, apesar das disparidades 
entre os dois estudos, reforça-se o manejo das 
ações de saúde, independentemente de perfil 
étnico, reiterando a necessidade de considerar 
que complicações da HA são comumente mais 
frequentes em população negra2.

Entre os entrevistados, grande parte tinha 
até o ensino fundamental, era casada, pertencia 
à classe econômica extrato C2 e era aposentada 
e/ou pensionista. Esses dados corroboram 
estudo5 realizado na Índia, em que a popula-
ção menos escolarizada e com menor renda 
está mais propícia a apresentar inadequação 
ao controle pressórico e a compreender as 
orientações que são fornecidas pelos pro-
fissionais de saúde, havendo necessidade de 
identificação e ações de educação em saúde 
mais assertivas a essa parcela da população5.

O instrumento utilizado na coleta de dados 
deste estudo, por ter um alcance abrangente, 
propiciou a apresentação de questões relacio-
nadas com o enfoque familiar como estratégia 

de apoio social para o tratamento da HA. 
Nesse ponto, os entrevistados avaliaram como 
incipiente o interesse dos profissionais de 
saúde em conhecer a família e incorporá-la 
ao tratamento.

Resultados semelhantes foram encontrados 
em estudo realizado em Manaus10, no qual os 
entrevistados relataram pouco interesse dos 
profissionais de saúde para o conhecimento 
e envolvimento da família no tratamento, e 
que a abordagem permaneceu no indivíduo, 
como foco da atenção. Essas ações realizadas 
pelos profissionais, em que a família é pouco 
incorporada ao manejo das práticas assisten-
ciais, acabam desconsiderando a característica 
intervencionista que o arrojo familiar possui18. 

Ainda no enfoque familiar, a maioria dos en-
trevistados avaliou como regular a orientação 
dos profissionais de saúde sobre a importância 
do envolvimento da família no tratamento. 
Esses resultados se assemelham a estudo9 rea-
lizado na capital da Paraíba, em que a maioria 
dos entrevistados dos cinco distritos investi-
gados apresentou satisfação regular com o 
desempenho citado. 

A participação da família no tratamento 
de doenças crônicas, especialmente a HA, 
temática deste estudo, pode ser o facilitador 
da aderência à terapêutica de escolha por se 
constituir no apoio social do membro adoe-
cido e por incentivar a adoção de práticas de 
autocuidado. Barreto e Marcon18, ao avaliar a 
participação da família de pessoas com HA, 
no tratamento da morbidade, constataram que 
a família contribui para as questões culturais 
e que podem ser integradas às orientações 
realizadas pelos profissionais de saúde quanto 
ao entendimento dessas ações e ao incentivo 
em realizá-las.

A análise de dados revelou que houve di-
ferenças significativas na questão do envol-
vimento da família no tratamento, em que 
pessoas com controle pressórico inadequado 
são mais suscetíveis a avaliar insatisfatoria-
mente o desempenho dos profissionais de 
saúde nesse indicador proferido. Em estudo18 
realizado no interior do estado do Paraná, 
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as dificuldades da família em envolver-se 
nas práticas de autocuidado e de manejo das 
orientações de saúde ao membro adoecido 
prejudicavam a aderência ao regime terapêu-
tico de escolha, acarretando inadequação no 
controle pressórico.

Segundo a Política Nacional da Atenção 
Básica (PNAB)6, a família deve ser integrada 
nas intervenções realizadas para o controle 
de qualquer doença, considerando que é no 
arranjo familiar que se concentram as prá-
ticas de saúde baseadas no aparato cultural, 
que podem estar fragmentadas ao modelo 
biomédico, da cura centrada na doença e 
que deve ser corrigida. Nesse contexto, Rêgo 
e Radovanovic8 reiteram a importância da 
escuta terapêutica e das orientações para o 
tratamento, havendo criação de vínculo entre 
profissional e usuário, resultando em uma 
melhor aderência ao tratamento e adequação 
ao controle pressórico.

Com relação à adesão/vínculo, a família 
deve ser o foco da atenção e deve abordada 
como constituinte do processo de construção 
do cuidado, com abordagens que favoreçam o 
tratamento. Em estudo conduzido por Brito 
e colaboradores, realizado com trabalhadores 
pertencentes da ESF e do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf ), para abordagem ao 
familiar adoecido, é necessário que os pro-
fissionais de saúde verifiquem quais são suas 
necessidades pessoais, avaliem as questões 
relacionadas com o ambiente em que este 
está inserido, a disposição de materiais e as 
condições em que o cuidado é realizado, o que 
poderá facilitar a compreensão do processo de 
cuidado, tanto dos profissionais quanto dos 
membros familiares e do indivíduo adoecido12. 

Quanto à orientação comunitária, a maioria 
dos entrevistados avaliou de forma regular 
o domínio referente ao incentivo dos pro-
fissionais de saúde na sua participação em 
ações sociais, como associações de bairros, 
igrejas e escolas. Esse resultado corrobora 
estudo9 realizado em João Pessoa, no estado 
da Paraíba, sobre sua incumbência nos pro-
cessos que envolvem a participação popular. 

Reitera-se que esse domínio estava relacionado 
estatisticamente com o grupo de pessoas com 
controle pressórico inadequado, sedo avaliado 
insatisfatoriamente.

A participação social é uma concepção 
organizacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que favorece a construção de usuários 
proativos, com capacidade de analisar seu 
contexto e desenvolver estratégias de enfren-
tamento e cuidado da sua doença crônica, no 
caso, HA. Além disso, propicia a construção 
coletiva de práticas de autocuidado a partir 
da troca de experiências, amparadas na ajuda 
e na solidariedade, de acordo com as orien-
tações clínicas adequadas19.

Concomitantemente a isso, a participação 
social possibilita a produção da autonomia 
no cuidado da própria saúde, na construção 
da cidadania e na busca por direito à saúde de 
acordo com suas necessidades. No entanto, 
alguns profissionais de saúde ainda geram 
práticas que podem fragilizar a construção da 
independência dos usuários dos serviços de 
saúde quando não apresentam e incentivam a 
prática e modos de tecer a busca por cuidado11.

Nesse aspecto, compreende-se que a parti-
cipação das pessoas em ações sociais na comu-
nidade permeia a construção de consciência a 
respeito da saúde, reflexões relacionadas com 
a temática, ocasionando movimentos em prol 
de mudanças nas políticas de saúde coletiva 
que podem potencializar as aplicações de re-
cursos públicos para a necessidade de saúde 
das pessoas e da comunidade envolvida19.

Os resultados deste estudo ainda apontam 
que a maioria dos entrevistados avaliou insatis-
fatoriamente a realização de ações de educação 
em saúde em associações de bairros, igrejas e 
escolas, estando significativamente atreladas 
ao grupo de pessoas com controle pressórico 
inadequado. Esses resultados assemelham-se 
aos dados da avaliação externa do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB)20.

A necessidade de educação em saúde é ate-
nuante no País e palco de políticas públicas, 
principalmente pela expansão da EFS nos 
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últimos anos, sendo crucial para o conheci-
mento e construção do cuidado do usuário 
e da comunidade sobre questões relaciona-
das com a saúde, e doenças crônicas20,21. Em 
estudo realizado com 816 equipes da ESF no 
Rio Grande do Sul que aderiram ao PMAQ-AB, 
foram efetivadas orientações e educação em 
saúde visando hábitos de vida saudáveis, prá-
ticas de atividades físicas e alimentares, mas 
com foco nas pessoas com doenças crônicas já 
instaladas e com hábitos de vida inadequado, 
e não focadas na promoção da saúde21.

 Este estudo não possui o foco de determinar 
que tipo de atividade educativa é realizada, 
mas se há incentivo à prática de educação em 
saúde para a comunidade, limitado a infor-
mações contidas no instrumento de coleta de 
dados. Dessa forma, tendo o contexto que são 
realizadas as atividades pertinentes aos grupos 
de Sishiperdia, a oferta ainda é centrada nas 
doenças e não explora questões relativas à co-
munidade; e, sim, a uma população específica, 
havendo necessidade de ações para alterar 
esta realidade. 

É necessário que novas abordagens a de-
terminantes sociais sejam criadas e imple-
mentadas, com organização do processo de 
trabalho, rompendo paradigmas de práticas 
individualizadas. Dessa forma, pode-se con-
tribuir para a construção do compromisso em 
torno da educação em saúde, com estímulo da 
participação popular e ampliação do cuidado 
e controle da própria saúde20,21. 

Este estudo aponta que as atitudes dos pro-
fissionais de saúde necessitam desempenhar 
a integralidade do cuidado, com ruptura das 
práticas voltadas ao modelo biomédico, de 
atenção e cuidado fragmentado. Os esforços 
para estimular novas práticas em saúde no 
contexto familiar e comunitário devem ser 
assertivos e que atendam à necessidade da 
população, comprometidos com a qualidade 
de vida dessas pessoas12,22. 

As ações desenvolvidas pelos profissionais 
de saúde devem ser fundamentadas na inter-
setorialidade, alcançando áreas além das UBS, 
com predomínio do contexto social, econômico, 

político, cultural e na conjuntura coletiva da 
comunidade; garantindo, com isso, a promoção 
da autonomia e a capacidade de autocuidado, 
com ações resolutivas em saúde22. 

Este estudo limita-se ao aspecto geográfico 
por ter sido realizado em apenas um muni-
cípio, o que impede sua generalização para 
os demais estados do País. No entanto, os 
achados podem contribuir para o fortale-
cimento das ações em saúde, abarcando a 
integralidade do sujeito dentro do seu con-
texto familiar e encontrando meios dinâmicos 
que informem a comunidade sobre seu papel 
reivindicatório, com incentivo a mudanças 
na gestão pública dos serviços ofertados pelo 
município, reforçando as práticas de edu-
cação em saúde. Além disso, pode subsidiar 
novas metodologias de ensino, construindo 
novos modelos operacionais com as fragili-
dades apontadas nesta pesquisa. 

Conclusões 

O estudo permitiu identificar que a maioria dos 
entrevistados avaliou insatisfatoriamente os 
domínios relacionados com o conhecimento 
dos profissionais de saúde sobre os integrantes 
e o incentivo da família no tratamento da HA. 
No contexto comunitário, os participantes 
avaliaram insatisfatoriamente o incentivo dos 
profissionais de saúde sobre sua participação 
em ações sociais desenvolvidas por igrejas, 
associações de bairros e escolas. Ademais, 
avaliaram como regular o desenvolvimento 
de ações de educação em saúde nessas mesmas 
instituições.

O estudo aponta necessidades de pre-
parar melhor os futuros profissionais para 
desenvolverem uma assistência integral e 
resolutiva, de forma equânime, com conhe-
cimento da realidade de cada indivíduo e 
da comunidade envolvida. Destaca-se a im-
portância de trabalhar com os profissionais 
de saúde, identificando suas necessidades, 
incentivando-os a organizar o trabalho entre 
as equipes com discussões e estudo de caso, 
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principalmente dos usuários com HA, para 
que reduzam as iniquidades da assistência, 
promovendo melhores condições de trabalho 
e melhor qualidade assistencial à população 
aderente aos serviços da APS.

Reitera-se a importância de os profis-
sionais de saúde trabalharem com vista à 
integralidade da assistência e, em equipe, 
executarem o planejamento de práticas edu-
cativas inovadoras, intentando a promoção e 
a educação em saúde, buscando empoderar 
a comunidade para gerir o autocuidado ne-
cessário à condição crônica. 
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RESUMO Este estudo tem como objetivo avaliar a associação entre suporte percebido e recebido 
e a expectativa de cuidado com as variáveis sociodemográficas, condições de saúde e funciona-
lidade dos idosos da comunidade do município de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. 
Trata-se de uma pesquisa transversal, realizada com 348 idosos. A coleta de dados foi efetivada 
por entrevistas, utilizando-se de um instrumento com questões sociodemográficas; estado de 
saúde; funcionalidade; e rede de suporte percebido e recebido. As análises foram realizadas 
pelos testes do Qui-quadrado ou Exato de Fisher. O suporte social foi avaliado positivamente 
entre os idosos, reconhecendo a família como principal provedora, principalmente as mulheres. 
A expectativa do cuidado foi associada ao cônjuge, por gênero, idade, estado civil e arranjo 
familiar, principalmente às filhas ou noras, enquanto os irmãos e o profissional pago foram 
pouco mencionados. Na velhice, há uma dependência maior do suporte, em razão da saúde e 
da incapacidade, entretanto, há uma tendência da redução da rede de apoio na idade avançada. 
É importante desenvolver estratégias de atenção aos idosos e cuidadores familiares. Espera-se 
que este estudo subsidie a implementação de ações de cuidados aos idosos.

PALAVRAS-CHAVE Saúde do idoso. Apoio social. Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT This study aims to evaluate the association between perceived and received support 
and the expectation of care with the sociodemographic variables, health conditions and functional-
ity of the elderly in the community of the municipality of Várzea Grande, Mato Grosso state. It is 
a cross-sectional study carried out with 348 elderly people. The data collection was carried out by 
interviews, using an instrument with sociodemographic questions; health condition; functionality; 
and perceived and received support network. Analyzes were performed using Chi-square or Fisher’s 
Exact tests. Social support was evaluated positively among the elderly, recognizing the family as the 
main provider, especially women. The expectation of care was associated to the spouse, by gender, age, 
marital status and family arrangement, especially to daughters or daughters-in-law, while siblings 
and paid professional were little mentioned. In old age, there is a greater reliance on support, due 
to health and disability, however, there is a tendency to reduce the support network in old age. It is 
important to develop care strategies for the elderly and family caregivers. It is hoped that this study 
will subsidize the implementation of elder care actions.

KEYWORDS Health of the elderly. Social support. Primary Health Care. 
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Introdução

O envelhecimento ocorre em um contexto 
sociocultural e necessita de atenção e cui-
dados organizacionais. Para o indivíduo, 
viver a velhice satisfatoriamente depende 
não somente da sua competência frente às 
demandas externas e ambientais, mas também 
da sua inserção coletiva, cuja relação se efetiva 
na construção e na manutenção de seu bem-
-estar1. No ambiente familiar e na relação entre 
amigos e vizinhos, são estabelecidos laços de 
enfrentamento das dificuldades e atividades 
cotidianas2. Os indivíduos do ambiente fa-
miliar e comunitário são pessoas significati-
vas, portanto, provedoras de suporte social, e 
formam uma rede de apoio informal, direcio-
nada à ajuda cotidiana, que gera o bem-estar 
das pessoas envolvidas2-7.

A rede de apoio informal se concretiza nas 
relações sociais, na interação e no suporte 
material, instrumental e afetivo, proporcio-
nando inclusão social, promoção da saúde 
e qualidade de vida aos idosos5-8. Entre os 
que possuem menos recursos financeiros, 
este tipo de ajuda é ainda mais necessário, 
visto que, em condições de agravos de saúde 
e dificuldades de acesso a uma rede formal 
de saúde, como medicação e tratamentos, 
eles podem se tornar mais dependentes de 
uma rede de apoio informal, normalmente 
situada em espaços mais próximos em termos 
geográficos, o que torna mais fácil o requeri-
mento de ajuda4,7-16.

O envelhecimento populacional é uma rea-
lidade mundial que aponta para a necessidade 
de estudos que subsidiem ações de atenção e 
apoio a famílias e cuidadores de idosos. Faz-se 
relevante conhecer a rede de suporte e apoio 
social aos idosos existentes na comunidade 
do município de Várzea Grande, no estado de 
Mato Grosso. Neste contexto, o presente traba-
lho tem por objetivo avaliar a associação entre 
suporte percebido e recebido e a expectativa 
de cuidado com as variáveis sociodemográfi-
cas, condições de saúde e funcionalidade dos 
idosos desta comunidade.

Material e métodos

Realizou-se um estudo transversal com idosos 
da comunidade, atendidos em duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município de 
Várzea Grande (MT). A Secretaria Municipal 
de Saúde apontou as UBS que incluíam idosos 
moradores das áreas urbana, rural e beira-rio, 
considerando a intenção de alcançá-los para 
o estudo. Na ocasião da coleta de dados, não 
havia registros sistematizados nas UBS, e o 
número de idosos foi informado a partir das 
fichas dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). A UBS Souza Lima contava com 362 
idosos e a Água Vermelha, com 450. 

Considerando que não houve adesão de 
todos os ACS na visitação para coleta, optou-se 
pela amostra por conveniência, ou seja, 191 
idosos (52%) da Souza Lima e 164 (36,4%) da 
Água Vermelha, totalizando 355 entrevistas. 
Participaram do processo de visitação e coleta 
de dados, oito ACS, sendo que cinco colabo-
raram nas visitações e nas entrevistas, e três 
somente nas visitações, tanto na UBS Souza 
Lima quanto na UBS Água Vermelha, além 
destes mais três pesquisadoras voluntárias 
participaram da coleta de dados. Todos os 
colaboradores participaram previamente de 
um treinamento sobre o protocolo da pesquisa, 
seus objetivos e procedimentos.

Foram considerados, como critérios de in-
clusão: pessoas com 60 anos ou mais; atendidas 
nas unidades de saúde do local do estudo; com 
condições de comunicação (fala, audição e 
compreensão); que aceitaram participar volun-
tariamente da entrevista e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Foram exclusos idosos institucionalizados. 
Após a aplicação dos critérios de eligibilidade, 
foram, ainda, exclusos 7 sujeitos, permane-
cendo 348 idosos.

A coleta dos dados foi realizada por meio 
de entrevistas ocorridas, em sua maioria, nos 
domicílios, com acompanhamento dos ACS, 
e nas unidades de saúde, após as reuniões de 
grupos ou consultas. O instrumento utiliza-
do foi elaborado a partir de um protocolo 
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de pesquisa (questionário), validado nos 
estudos ‘Fragilidade em Idosos Brasileiros 
(Fibra)’, do Programa de Pós-Graduação 
em Gerontologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (FCM/Unicamp), e ‘Saúde, Bem-
Estar e Envelhecimento (Sabe)’, no Brasil, 
conduzido pela Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP), sob a co-
ordenação da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/
OMS). As perguntas foram selecionadas e 
adaptadas conforme o objetivo do estudo17,18. 
O questionário foi estruturado em seis blocos: 
1) identificação do participante; 2) variáveis 
sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, 
raça/cor, ocupação, escolaridade, arranjo 
de moradia e renda); 3) estado de saúde; 4) 
funcionalidade; 5) expectativa de cuidado e 
suporte social percebido; e 6) rede de apoio 
familiar e social.

Neste estudo, a rede de suporte e apoio 
social percebido e recebido, além da expec-
tativa de cuidado das pessoas que residem 
ou não com os idosos, foram associadas às 
variáveis sociodemográficas e condições de 
saúde e funcionalidade categorizadas abaixo:

• Sociodemográficas: gênero (masculino; 
feminino); idade (60 a 74 anos; 75 anos ou 
mais), estado civil (casado ou vivendo com 
companheiro; divorciado, separado ou des-
quitado; solteiro; viúvo). A idade foi calculada 
com base na relação entre as datas de nasci-
mento e da realização da entrevista. 

• Saúde: autoavaliação de saúde (muito boa; 
boa; regular; ruim; muito ruim); número de 
doenças (0 a 2; 3 ou mais).

• Funcionalidade: Atividades Instrumentais 
de Vida Diária (AIVD), baseadas na Escala 
de Lawton e Brody (usar o telefone; usar 
transportes; fazer compras; preparar ali-
mentos; realizar tarefas domésticas; usar 
medicação; manejar dinheiro); e Atividades 
Básicas de Vida Diária (ABVD), relacionadas 

ao autocuidado, referenciadas na Escala de 
Katz (tomar banho; vestir-se; usar o vaso 
sanitário; transferir-se, controlar o esfíncter; 
alimentar-se)19. As AIVD e as ABVD foram 
avaliadas em independência, dependência 
parcial e dependência total. E, para a análise 
deste estudo, foram categorizadas em: de-
pendente; independente.

• Expectativa de cuidado: avaliada a partir 
da necessidade de ajuda para Atividades de 
Vida Diária (AVD) – instrumentais e básicas. A 
pergunta ‘Caso precise ou venha a precisar de 
ajuda para realizar quaisquer dessas atividades 
citadas anteriormente, o(a) senhor(a) tem com 
quem contar?’ teve as seguintes opções de 
resposta: ‘sim’; ‘não’; ‘NR’ (Não Respondeu). 
Para aqueles que responderam ‘sim’, seguiu-se 
a pergunta ‘Quem é essa pessoa?’, com as se-
guintes opções: cônjuge ou companheiro; filha 
ou nora; filho ou genro; outro parente; vizinho 
ou amigo; profissional pago.

• Suporte percebido: avaliado a partir de 
‘nunca’; ‘às vezes’; ‘maioria das vezes’; 
‘sempre’ como respostas às perguntas ‘O(A) 
senhor(a) diria que tem várias pessoas com 
quem conversar, quando se sente sozinho(a)?’; 
‘O(A) senhor(a) diria que encontra e conversa 
com amigos e familiares?’; ‘O(A) senhor(a) 
diria que tem facilidade de encontrar pessoas 
que possam ajudá-lo(a) em seus afazeres, 
caso venha a ficar doente?’; ‘O(A) senhor(a) 
diria que tem com quem contar quando 
precisa de uma sugestão sobre como lidar 
com algum problema?’; ‘O(A) senhor(a) diria 
que tem, pelo menos, uma pessoa em cuja 
opinião confia plenamente?’.

• Ajuda recebida dentro de casa: avaliada a 
partir da lista de pessoas que vivem na mesma 
residência que o idoso. Fez-se a seguinte 
pergunta: ‘Agora, me diga: alguma dessas 
pessoas o(a) ajuda? Se sim, com o quê?’. Na 
análise, as respostas foram categorizadas 
em: ‘sim’; ‘não’. O complemento à resposta 
positiva era livre.
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• Ajuda recebida fora de casa: avaliada a 
partir das respostas à pergunta ‘Agora quero 
perguntar: tem filhos que não moram na casa 
com o(a) senhor(a)?’. Registrou-se o número de 
filhos (próprios; enteados; adotivos) e seguiu-se 
a pergunta ‘Agora me diga se: o(a) senhor(a) 
recebe algum tipo de ajuda desses filhos? Se sim, 
com o quê?’. As mesmas perguntas foram feitas 
relacionadas aos irmãos. Sobre outros familiares 
e outros amigos, perguntou-se: ‘Existe algum 
outro familiar ou amigo, que não mora com o(a) 
senhor(a) na mesma casa, do qual recebe ajuda 
ou para o qual fornece algum tipo de ajuda? 
Poderia me dizer, por favor?’. As respostas 
foram ‘sim’; ‘não’; ‘NS’ (Não Sabe); ‘NR’ (Não 
Respondeu). Seguiram-se as perguntas ‘Quem?’ 
e ‘Qual ajuda?’. As respostas foram agrupadas 
em ‘filhos’; ‘irmãos’; ‘outros’.

Os dados foram inseridos na planilha Excel, 
conferidos por filtro e revisão de todos os questio-
nários, um por um. As análises estatísticas foram 
realizadas por meio do Software R, versão 3.5.0. 
R Core Team (2018). Foram realizadas análises 
descritivas com valores de frequência absoluta (n) 
e relativa (%). Para a análise da associação entre 
o suporte percebido e recebido e a expectativa 
de cuidado com as variáveis sociodemográficas, 
condições de saúde e funcionalidade dos idosos, 
foram utilizados os testes Qui-quadrado ou 

Exato de Fisher ao nível de 5% de significância 
(valor p<0,05).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética, com o parecer nº 1.995.932, de 3 de abril 
de 2017, e atendeu às exigências para pesquisa 
com seres humanos, segundo a Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A 
coleta ocorreu após a leitura e a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) pelos participantes do estudo.

Resultados

Dos 348 idosos entrevistados: a maioria era de 
mulheres (62,07%); coabitavam com alguém 
(85,34%); casados ou com companheiros, 
seguido dos viúvos; tinham escolaridade e 
renda baixas. A faixa etária variou de 60 a 91 
anos, com média de 70,1 (dp=7) e com a maior 
parcela tendo idade inferior a 75 anos (73,56%).

A ajuda recebida ou não de pessoas que resi-
diam com os idosos não apresentou associação 
com as variáveis sociodemográficas, entretan-
to, mais de 92% dos idosos responderam que 
recebiam ajuda das pessoas com as quais co-
abitavam principalmente mulheres (95,03%), 
idosos jovens (95,41%), viúvos e casados ou 
com companheiros (96,83% e 95,31%, respec-
tivamente), como se vê na tabela 1.

Tabela 1. Distribuição de frequência e associação para ajuda recebida de pessoas que residem e não residem com os idosos e as variáveis 
sociodemográficas, condições da saúde e funcionalidade. Várzea Grande (MT), Brasil, 2017

Variáveis Ajuda recebida ou não de 
pessoas que residem com os 

idosos (n=289)

Ajuda recebida ou não de pessoas que não residem com os idosos

Filhos (n=315) Irmãos (n=308) Outros familiares e amigos 
(n=347)

Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p Yes 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p

Gênero

Masculino 105 (97,22) 3 (2,78) 0,5446(a) 80 (68,38) 37 (31,62) 0,0090(b) 21 (17,95) 96 (82,05) 0,0961(b) 58 (43,94) 74 (56,06) 0,0700(b)

Feminino 172 (95,03) 9 (4,97) 161 (81,31) 37 (18,69) 50 (26,18) 141 (73,82) 116 (53,95) 99 (46,05)

Idade

60 a 74 208 (95,41) 10 (4,59) 0,7365(a) 176 (74,58) 60 (25,42) 0,2134(b) 50 (21,65) 181 (73,85) 0,3489(b) 121 (47,45) 134 (52,55) 0,1214(b)

75 ou mais 69 (97,18) 2 (2,82) 65 (82,28) 14 (17,72) 21 (27,27) 56 (72,73) 53 (57,61) 39 (42,39)
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Tabela 1. (cont.)

 Fonte: Elaboração própria.

*As variáveis não se associam, visto que se referem às pessoas que moram com os idosos.
(a) Teste Exato de Fischer.
(b) Teste Qui-quadrado.

Ainda na tabela 1, observa-se que a ajuda 
recebida ou não de pessoas que não residiam 
com os idosos mostrou associação entre filhos 
e gênero (p=0,0090); estado civil foi associado 
aos irmãos (p=0,0070); número de doenças 
teve relação com ajuda de outros familiares e 
amigos (p=0,0388). Em relação à ajuda recebida 
dos filhos, a maior proporção esteve entre as 
mulheres (81,31%); a ajuda recebida de irmãos e 
profissionais pagos foi pouco mencionada entre 
os idosos; e o requerimento de ajuda a outros 
familiares e amigos foi maior entre aqueles que 
apresentavam três ou mais doenças.

Nota-se que os idosos que esperavam ser 
cuidados por seus cônjuges apresentavam 
associação estatística significativa (p<0,001) 

com todas as variáveis sociodemográficas 
analisadas, ou seja, gênero, idade, estado 
civil e arranjo familiar. Do mesmo modo, 
entre aqueles que esperavam ser cuidados 
por suas filhas ou noras também houve asso-
ciação significativa (p<0,001), com exceção 
da variável idade. A expectativa do cuidado 
esteve centrada no seio da família. As filhas 
ou noras foram apontadas como principais 
cuidadoras, exceto pelos divorciados, sepa-
rados ou desquitados. Em relação ao gênero, 
as mulheres esperavam, primeiramente, pelos 
cuidados das filhas ou noras (81,78%), mas não 
esperavam pelos cuidados dos maridos. Já os 
homens esperavam igualmente pelos cuidados 
das esposas e das filhas ou noras (71,76%); 

Estado civil

Casado ou com com-
panheiro

183 (95,31) 9 (4,69) 0,8916(a) 148 (76,88) 45 (23,32) 0,1040(a) 31 (17,03) 151 (82,97) 0,0070(a) 95 (47,74) 104 (52,26) 0,0572(b)

Divorc., separ., desq. 16 (100) 0 (0) 6 (60) 4 (40) 8 (40) 12 (60) 17 (70,83) 7 (29,17)

Solteiro 17 (94,44) 1 (5,56) 17 (62,96) 10 (37,04) 5 (20) 20 (80) 10 (35,71) 18 (64,29)

Viúvo 61 (96,83) 2 (3,17) 70 (82,35) 15 (17,65) 27 (33,33) 54 (66,67) 52 (54,17) 44 (45,83)

Arranjo familiar

Mora sozinho - - * 34 (79,07) 9 (20,93) 0,8159(b) 13 (27,66) 34 (72,34) 0,5309(b) 29 (56,86) 22 (43,14) 0,3749(b)

Mora com alguém - - 207 (76,1) 65 (23,9) 58 (22,22) 203 (77,78) 145 (48,99) 151 (51,01)

Autoavaliação de saúde

Boa/Muito boa 73 (93,59) 5 (6,41) 0,3211(a) 70 (77,78) 20 (22,22) 0,4550(b) 16 (18,6) 70 (81,4) 0,4543(b) 47 (48,45) 50 (51,55) 0,5812(b)

Regular 170 (97,14) 5 (2,86) 145 (73,6) 42 (21,32) 47 (25,41) 138 (74,59) 109 (52,15) 100 (47,85)

Ruim/Muito ruim 34 (94,44) 2 (5,56) 26 (68,42) 12 (31,58) 8 (21,62) 29 (78,38) 18 (43,9) 23 (56,1)

Nº de doenças

0 a 3 204 (95,77) 9 (4,23) 1(a) 179 (76,17) 56 (23,83) 0,9286(b) 52 (22,91) 175 (77,09) 1(b) 121 (46,72) 138 (53,28) 0,0388(b)

3 ou mais 73 (96,05) 3 (3,95) 62 (77,5) 18 (22,5) 19 (10,87) 62 (89,13) 53 (60,23) 35 (39,77)

AIVD

Independente 105 (92,92) 8 (7,08) 0,0671(a) 106 (78,52) 29 (21,48) 0,4660(b) 26 (18,98) 111 (81,02) 0,1291(b) 73 (50) 73 (50) 0,9640(b)

Dependente 172 (97,73) 4 (2,27) 135 (75) 45 (25) 45 (26,32) 126 (73,68) 101 (50,25) 100 (49,75)

ABVD

Independente 236 (95,93) 10 (4,07) 0,6951(a) 209 (76,56) 64 (23,44) 0,9581(b) 59 (22,26) 206 (77,74) 0,4150(b) 144 (48,32) 154 (51,68) 0,0940(b)

Dependente 41 (95,35) 2 (4,65) 32 (76,19) 10 (23,81) 12 (27,91) 31 (72,09) 30 (61,22) 19 (38,78)
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filhos ou genros apareceram em terceiro lugar 
como expectativa de cuidados para homens e 

mulheres (62,88% e 66,05%, respectivamente), 
como se vê na tabela 2.

Tabela 2. Distribuição de frequência e associação da expectativa de cuidado com as variáveis sociodemográficas. Várzea Grande (MT), Brasil, 2017

Variáveis(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a)

Cônjuge (n=345) Filha ou nora (n=345) Filho ou genro (n=347)

Gênero

Masculino 94 (71,76) 37 (38,24) <0,001 94 (71,76) 37 (28,24) 0,0291 83 (62,88) 49 (37,12) 0,5491

Feminino 88 (41,12) 126 (58,88) 175 (81,78) 39 (18,22) 142 (66,05) 73 (33,95)

Idade

60 a 74 148 (58,27) 106 (41,73) <0,001 195 (76,77) 59 (23,23) 0,4587 165 (64,71) 90 (35,29) 1

75 ou mais 34 (37,36) 57 (62,64) 74 (81,32) 17 (18,68) 60 (65,22) 32 (34,78)

Estado civil

Casado ou com companheiro 163 (83,32) 35 (17,68) <0,001 166 (83) 34 (17) <0,001 141 (70,5) 59 (29,5) <0,001

Divorciado, separado, desquitado 4 (16,67) 20 (83,33) 7 (29,17) 17 (70,83) 5 (20,83) 19 (79,17)

Solteiro 7 (25) 21 (75) 18 (64,29) 10 (35,71) 16 (57,14) 12 (42,86)

Viúvo 8 (8,42) 87 (91,58) 78 (83,87) 15 (16,13) 63 (66,32) 32 (33,68)

Arranjo familiar

Mora sozinho 6 (12) 44 (88) <0,001 33 (66) 17 (34) 0,0429 23 (46) 27 (54) 0,0043

Mora com alguém 176 (59,66) 119 (40,34) 236 (80) 59 (20) 202 (68,01) 95 (31,99)

Variáveis(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim Não 
n (%)

Valor-p(a)

Outro parente  (n=343) Vizinho ou amigo (n=345) Profissional pago (n=345)

Gênero

Masculino 63 (48,09) 68 (51,91) 0,6082 75 (56,82) 57 (43,18) 0,3940 27 (20,45) 105 (79,55) 0,1850

Feminino 108 (50,94) 104 (49,06) 111 (52,11) 102 (47,89) 57 (26,76) 156 (73,24)

Idade

60 a 74 118 (46,83) 134 (53,17) 0,0810 129 (50,99) 124 (49,01) 0,0919 56 (22,05) 198 (77,95) 0,1282

75 ou mais 53 (47,75) 38 (52,25) 57 (61,96) 35 (38,04) 28 (30,77) 63 (69,23)

Estado civil

Casado ou com companheiro 94 (47,47) 104 (52,53) 0,2601 99 (49,75) 100 (50,25) 0,2260 39 (19,6) 160 (80,4) 0,0020

Divorciado, separado, desquitado 16 (66,67) 8 (33,33) 12 (50) 12 (50) 3 (12,5) 21 (87,5)

Solteiro 12 (42,86) 16 (57,14) 17 (60,71) 11 (39,29) 6 (21,43) 22 (78,57)

Viúvo 49 (52,69) 44 (47,31) 58 (61,7) 36 (38,3) 36 (38,3) 58 (61,7)

Arranjo familiar

Mora sozinho 24 (48) 26 (52) 0,8960 29 (58) 21 (42) 0,6558 16 (32) 34 (68) 0,2359

Mora com alguém 147 (50,17) 146 (49,83) 157 (53,22) 138 (46,78) 68 (23,05) 227 (76,95)

Fonte: Elaboração própria.
(a)Teste Qui-quadrado.
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A expectativa do cuidado em relação às 
variáveis condições de saúde e funcionalidade 
mostrou associação entre o profissional pago 
e as AIVD (p=0,0270). Ainda que não tenha 

havido significância estatística, a filha ou nora 
aparece, com elevada frequência, como a pri-
meira menção na expectativa de cuidado entre 
os idosos, como se vê na tabela 3.

Tabela 3. Distribuição de frequência e associação para expectativa de cuidado com as variáveis condições de saúde e funcionalidade. Várzea Grande 
(MT), Brasil, 2017

Variáveis(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a)

Cônjuge (n=345) Filha ou nora (n=345) Filho ou genro (n=347)

Autoavaliação de saúde

Boa/Muito boa 50 (52,08) 46 (47,92) 0,7320 78 (80,41) 19 (19,59) 0,6430 64 (65,98) 33 (34,02) 0,8180

Regular 108 (51,92) 100 (48,08) 161 (77,78) 46 (22,22) 133 (63,64) 76 (36,36)

Ruim/Muito ruim 24 (58,54) 17 (41,46) 30 (73,17) 11 (26,83) 28 (68,29) 13 (31,71)

Número de doenças

0 a 2 133 (51,55) 125 (48,45) 0,5178 201 (78,21) 56 (21,79) 0,9728 166 (64,09) 93 (35,91) 0,7099

3 ou mais 49 (56,32) 38 (43,68) 68 (77,27) 20 (22,73) 59 (67,05) 29 (32,95)

AIVD

Independente 69 (47,59) 76 (52,41) 0,1020 114 (79,17) 30 (20,83) 0,6500 97 (66,44) 49 (33,56) 0,5952

Dependente 113 (56,5) 87 (43,5) 155 (77,11) 46 (22,89) 128 (63,68) 73 (36,32)

ABVD

Independente 157 (52,86) 140 (47,14) 0,9200 233 (78,72) 63 (21,28) 0,4120 195 (65,44) 103 (34,56) 0,5670

Dependente 25 (52,08) 23 (47,92) 36 (73,47) 13 (26,53) 30 (61,22) 19 (38,78)

Variáveis(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a) Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Valor-p(a)

Outro parente (n=343) Vizinho ou amigo (n=345) Profissional pago (n=345)

Autoavaliação de saúde

Boa/Muito boa 44 (45,83) 52 (54,17) 0,3040 53 (55,21) 43 (44,79) 1,0000 28 (29,17) 68 (70,83) 0,2920

Regular 110 (53,14) 97 (46,86) 114 (54,81) 94 (45,19) 49 (23,56) 159 (76,44)

Ruim/Muito ruim 17 (42,5) 23 (57,5) 19 (46,34) 22 (53,66) 7 (17,07) 34 (82,93)

Número de doenças

0 a 2 122 (47,47) 135 (52,53) 0,1610 135 (53,33) 123 (47,67) 0,3712 60 (23,35) 197 (76,65) 0,5506

3 ou mais 49 (56,98) 37 (43,02) 51 (58,62) 36 (41,38) 24 (27,27) 64 (72,73)

AIVD

Independente 77 (53,1) 68 (46,9) 0,3030 80 (55,17) 65 (44,83) 0,6890 44 (30,34) 101 (69,66) 0,0270

Dependente 94 (47,47) 104 (52,53) 106 (53) 94 (47) 40 (20) 160 (80)

ABVD

Independente 143 (48,31) 153 (51,69) 0,1510 161 (54,03) 137 (45,97) 0,9150 69 (23,31) 227 (76,69) 0,2700

Dependente 28 (59,57) 19 (40,43) 25 (53,19) 22 (46,81) 15 (30,61) 34 (69,39)

Fonte: Elaboração própria.
(a)Teste Qui-quadrado.
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A análise mostra que o suporte percebido 
foi avaliado de forma positiva pelos entrevista-
dos, visto que a maioria dos idosos respondeu 
‘sempre’ a todas as questões, mas houve asso-
ciação somente entre a resposta ‘tem várias 

pessoas com quem conversar’ com o estado 
civil (p=0,0260). As maiores proporções foram 
entre os viúvos (62,5%) e casados ou com com-
panheiros (60,5%), como se vê na tabela 4.

Tabela 4. Distribuição de frequência e associação para suporte social percebido com variáveis sociodemográficas. Várzea 
Grande (MT), Brasil, 2017

Variáveis Nunca 
n (%)

Às vezes 
n (%)

Maioria 
n (%)

Sempre 
n (%)

Valor-p(a)

Várias pessoas com quem conversar, quando se sente sozinho (n=348)

Gênero Masculino 3 (2,27) 37 (28,03) 20 (15,15) 72 (54,55) 0,0930

Feminino 2 (0,93) 39 (18,06) 40 (18,52) 135 (62,5)

Idade 60 a 74 3 (1,17) 59 (23,05) 41 (16,02) 153 (59,76) 0,5773

75 ou mais 2 (2,17) 17 (18,48) 19 (20,65) 54 (58,7)

Estado civil Casado ou vive com companheiro 0 (0) 45 (22,5) 34 (17) 121 (60,5) 0,0260

Divorciado, separado, desquitado 1 (4,17) 10 (41,67) 3 (12,5) 10 (41,67)

Solteiro 0 (0) 7 (25) 5 (17,86) 16 (57,14)

Viúvo 4 (4,17) 14 (14,58) 18 (18,75) 60 (62,5)

Arranjo familiar Mora sozinho 1 (1,96) 12 (23,53) 11 (21,57) 27 (52,94) 0,7360

Mora com alguém 4 (1,34) 64 (21,55) 49 (16,5) 180 (60,61)

Encontra e conversa com amigos e familiares (n=346)

Gênero Masculino 1 (0,77) 38 (29,23) 17 (13,08) 74 (56,92) 0,6829

Feminino 3 (1,39) 55 (25,46) 37 (17,13) 121 (56,02)

Idade 60 a 74 4 (1,57) 71 (27,95) 42 (16,54) 137 (53,94) 0,4046

75 ou mais 0 (0) 22 (23,91) 12 (13,04) 58 (63,05)

Estado civil Casado ou vive com companheiro 2 (1,01) 47 (23,74) 34 (17,17) 115 (58,08) 0,2037

Divorciado, separado, desquitado 0 (0) 9 (37,5) 1 (4,17) 14 (58,33)

Solteiro 2 (7,14) 9 (32,14) 3 (10,71) 14 (50)

Viúvo 0 (0) 28 (29,17) 16 (16,67) 52 (54,17)

Arranjo familiar Mora sozinho 0 (0) 20 (39,22) 7 (13,73) 24 (47,05) 0,2063

Mora com alguém 4 (1,36) 73 (24,75) 47 (15,93) 171 (57,96)

Facilidade de encontrar pessoas para ajudar nos afazeres (n=345)

Gênero Masculino 3 (2,33) 29 (22,48) 20 (15,5) 77 (59,69) 0,6937

Feminino 7 (3,24) 55 (25,46) 25 (11,57) 129 (59,72)

Idade 60 a 74 5 (1,98) 63 (24,9) 32 (12,65) 153 (60,47) 0,375

75 ou mais 5 (5,43) 21 (22,83) 13 (14,13) 53 (57,61)

Estado civil Casado ou vive com companheiro 3 (1,52) 50 (25,25) 23 (11,62) 122 (61,62) 0,0604

Divorciado, separado, desquitado 3 (12,5) 6 (25) 6 (25) 9 (37,5)

Solteiro 0 (0) 9 (33,33) 4 (14,81) 14 (51,85)

Viúvo 4 (4,17) 19 (19,79) 12 (12,5) 61 (63,54)
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Na associação do suporte percebido e condi-
ções de saúde e funcionalidade houve associa-
ção significativa entre a resposta ‘tem facilidade 
de encontrar pessoas que possam ajudá-lo(a) 
em seus afazeres, caso venha a ficar doente’ com 
autoavaliação de saúde (p=0,0418) e número 
de doenças (p=0,0207); ‘tem com quem contar 
quando precisa de uma sugestão de como lidar 

com algum problema’ teve associação com au-
toavaliação de saúde (p=0,0342). Embora não 
tenha havido significância entre as variáveis, ‘ter 
pelo menos uma pessoa em cuja opinião confie 
plenamente’ mostrou as maiores proporções 
entre os idosos com 75 anos ou mais (76,09%) e 
que apresentam três doenças ou mais (76,14%), 
como se vê na tabela 5.

Tabela 4. (cont.)

Arranjo familiar Mora sozinho 3 (5,88) 13 (25,49) 8 (15,69) 27 (52,94) 0,3722

Mora com alguém 7 (2,38) 71 (24,15) 37 (12,59) 179 (60,88)

Conta com alguém para sugestão em algum problema (n=346)

Gênero Masculino 5 (3,79) 30 (22,73) 23(17,42) 74 (56,06) 0,2310

Feminino 6 (2,8) 45 (21,03) 23 (10,75) 140 (65,42)

Idade 60 a 74 8 (3,14) 49 (19,21) 35 (13,73) 163 (63,92) 0,3148

75 ou mais 3 (3,3) 26 (28,57) 11 (12,09) 51 (56,04)

Estado civil Casado ou vive com companheiro 4 (2) 44 (22) 30 (15) 122 (61) 0,1829

Divorciado, separado, desquitado 2 (8,33) 6 (25) 5 (20,83) 11 (45,83)

Solteiro 2 (7,14) 3 (10,71) 2 (7,14) 21 (75)

Viúvo 3 (3,19) 22 (23,4) 9 (9,57) 60 (63,83)

Arranjo familiar Mora sozinho 2 (4) 11 (22) 6 (12) 31 (62) 0,9499

Mora com alguém 9 (3,04) 64 (21,62) 40 (13,51) 183 (61,83)

Alguém em quem confie plenamente (n=346)

Gênero Masculino 5 (3,85) 18 (13,85) 15 (11,54) 92 (70,77) 0,4950

Feminino 8 (3,7) 35 (16,2) 15 (6,94) 158 (73,15)

Idade 60 a 74 10 (3,94) 41 (16,14) 23 (9,06) 180 (70,86) 0,8198

75 ou mais 3 (3,26) 12 (13,04) 7 (7,61) 70 (76,09)

Estado civil Casado ou vive com companheiro 4 (2,02) 28 (14,14) 19 (9,6) 147 (74,24) 0,1086

Divorciado, separado, desquitado 2 (8,33) 4 (16,67) 2 (8,33) 16 (66,67)

Solteiro 4 (14,29) 7 (25) 1 (3,57) 16 (57,14)

Viúvo 3 (3,13) 14 (14,58) 8 (8,33) 71 (73,96)

Arranjo familiar Mora sozinho 3 (5,88) 11 (21,57) 6 (11,76) 31 (60,79) 0,1828

Mora com alguém 10 (3,39) 42 (14,24) 24 (8,14) 219 (4,23)

Fonte: Elaboração própria.
(a)Teste Exato de Fischer.
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Tabela 5. Distribuição de frequência e associação para suporte social percebido com variáveis condições de saúde e 
funcionalidade. Várzea Grande (MT), Brasil, 2017

Variáveis Nunca 
n (%)

Às vezes 
n (%)

Maioria 
n (%)

Sempre 
n (%)

Valor-p(a)

Várias pessoas com quem conversar, quando se sente sozinho (n=348)

Autoavaliação 
de saúde

Boa/Muito boa 1 (1,03) 21 (21,65) 18 (18,56) 57 (58,76) 0,7791

Regular 4 (1,9) 43 (20,48) 38 (18,1) 125 (59,52)

Ruim/Muito ruim 0 (0) 12 (29,27) 4 (9,76) 25 (60,98)

Número de 
doenças

0 a 2 4 (1,54) 60 (23,17) 46 (17,76) 149 (57,53) 0,6564

3 ou mais 1 (1,12) 16 (17,98) 14 (15,73) 58 (65,17)

AIVD Independente 2 (1,36) 27 (18,37) 28 (19,05) 90 (61,22) 0,5440

Dependente 3 (1,49) 49 (24,38) 32 (15,92) 117 (34,69)

ABVD Independente 4 (1,34) 65 (21,74) 50 (16,72) 180 (60,2) 0,7310

Dependente 1 (2,04) 11 (22,45) 10 (20,41) 27 (55,1)

Encontra e conversa com amigos e familiares (n=346)

Autoavaliação 
de saúde

Boa/Muito boa 2 (2,08) 18 (18,75) 18 (18,75) 58 (60,42) 0,3122

Regular 2 (0,96) 60 (28,71) 31 (14,83) 116 (55,5)

Ruim/Muito ruim 0 (0) 15 (36,59) 5 (12,2) 21 (51,22)

Número de 
doenças

0 a 2 3 (1,17) 73 (28,4) 46 (17,9) 135 (52,53) 0,0776

3 ou mais 1 (1,12) 20 (22,47) 8 (8,99) 60 (67,42)

AIVD Independente 2 (1,36) 32 (21,77) 25 (17,01) 88 (59,86) 0,3057

Dependente 2 (1,01) 61 (30,65) 29 (14,57) 107 (53,77)

ABVD Independente 3 (1,01) 76 (25,59) 50 (16,84) 168 (56,57) 0,2100

Dependente 1 (2,04) 17 (34,69) 4 (8,16) 27 (55,1)

Facilidade de encontrar pessoas para ajudar nos afazeres (n=345)

Autoavaliação 
de saúde

Boa/Muito boa 1 (1,03) 14 (14,43) 17 (17,53) 65 (67,01) 0,0418

Regular 8 (3,83) 59 (28,23) 26 (12,44) 116 (55,5)

Ruim/Muito ruim 1 (2,56) 11 (28,21) 2 (5,13) 25 (64,1)

Número de 
doenças

0 a 2 6 (2,33) 71 (27,52) 37 (14,34) 144 (55,81) 0,0207

3 ou mais 4 (4,6) 13 (14,94) 8 (9,2) 62 (71,26)

AIVD Independente 4 (2,72) 34 (23,13) 19 (12,93) 90 (61,22) 0,9658

Dependente 6 (3,03) 50 (25,25) 26 (13,13) 116 (58,59)

ABVD Independente 9 (3,03) 71 (23,91) 42 (14,14) 175 (58,92) 0,4923

Dependente 1 (2,08) 13 (27,08) 3 (6,25) 31 (64,58)

Conta com alguém para sugestão em algum problema (n=346)

Autoavaliação 
de saúde

Boa/Muito boa 0 (0) 15 (15,79) 14 (14,74) 66 (69,47) 0,0342

Regular 7 (3,33) 52 (24,76) 29 (13,81) 122 (58,1)

Ruim/Muito ruim 4 (9,76) 8 (19,51) 3 (7,32) 26 (63,41)

Número de 
doenças

0 a 2 7 (2,71) 61 (23,64) 34 (13,18) 156 (60,47) 0,3849

3 ou mais 4 (4,55) 14 (15,91) 12 (13,64) 58 (65,9)
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Discussão

Neste estudo, observa-se o predomínio de 
idosos do sexo feminino. A maioria convive 
com o cônjuge e apresenta baixa escolaridade. 
Em se tratando do apoio, prevalece a ajuda 
recebida dos familiares, sejam aqueles com 
os quais coabitam ou não. A família é a prin-
cipal provedora de cuidado, principalmente, 
por parte das mulheres, sejam filhas, noras ou 
esposas. O estudo, portanto, corrobora outras 
pesquisas em relação às características dos 
idosos, nas quais a maioria é composta por 
mulheres20; indivíduos casados ou vivendo 
com companheiros, seguidos dos idosos 
viúvos8,21-24; com escolaridade de até quatro 
anos de estudo20; e renda baixa (até dois sa-
lários mínimos)8,21,22,24.

Tanto dentro quanto fora de casa, os re-
sultados apontam que os membros do núcleo 
familiar são os principais provedores de ajuda 
dos idosos, principalmente os filhos. É impor-
tante destacar que, entre os respondentes, 
mais de 60% são dependentes para AIVD. Os 

idosos que recebem ajuda das pessoas com 
as quais residem são, na maioria, mulheres, 
idosos de 60 a 74 anos, viúvos e casados ou 
com companheiros. Dados do estudo Sabe 
mostram que as chances de baixa frequência 
de ajuda são maiores entre homens e mulheres 
que moram sozinhos, quando associados ao 
arranjo familiar; homens solteiros e viúvos, 
se associados ao estado civil; e, para ambos 
os gêneros, essas chances são maiores para 
os não casados25. 

Observa-se que, em relação à expectativa 
do cuidado, comparando-se os membros fa-
miliares, as filhas ou noras são apontadas em 
primeiro lugar, seguidas dos filhos ou genros8. 
Entre os homens, predomina a expectativa 
de serem cuidados por suas esposas; e, entre 
as mulheres, por filhas e noras26,27. Homens 
casados e mais jovens são os que mais esperam 
ser cuidados pelas esposas. As mulheres, os 
idosos mais velhos e os viúvos esperam mais 
cuidados das filhas ou noras. Em relação a 
idade, gênero e cuidado pelo cônjuge, prin-
cipalmente entre os homens, outros estudos 

Tabela 5. (cont.)

AIVD Independente 5 (3,45) 28 (19,31) 18 (12,41) 94 (64,83) 0,7437

Dependente 6 (2,99) 47 (23,38) 28 (13,93) 120 (59,7)

ABVD Independente 8 (2,68) 61 (20,47) 41 (13,76) 188 (63,09) 0,2259

Dependente 3 (6,25) 14 (29,17) 5 (10,42) 26 (54,17)

Alguém em quem confie plenamente (n=346)

Autoavaliação 
de saúde

Boa/Muito boa 2 (2,08) 13 (13,54) 12 (12,5) 69 (71,88) 0,3172

Regular 7 (3,35) 35 (16,75) 16 (7,66) 151 (72,25)

Ruim/Muito ruim 4 (9,76) 5 (12,2) 2 (4,88) 30 (73,17)

Número de 
doenças

0 a 2 10 (3,88) 42 (16,28) 23 (8,91) 183 (70,93) 0,8420

3 ou mais 3 (3,41) 11 (12,5) 7 (7,95) 67 (76,14)

AIVD Independente 5 (3,45) 20 (13,79) 12 (8,28) 108 (74,48) 0,8918

Dependente 8 (3,98) 33 (16,42) 18 (8,96) 142 (70,65)

ABVD Independente 10 (3,37) 41 (13,8) 28 (9,43) 218 (73,4) 0,1088

Dependente 3 (6,12) 12 (24,49) 2 (4,08) 32 (65,31)

Fonte: Elaboração própria.
(a)Teste Exato de Fischer.
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mostram que eles, comparando-se às mulhe-
res, tendem a receber menos apoio social e 
têm mais risco de não obterem este apoio de 
forma adequada na rede informal16.

Os familiares cuidadores são predomina-
nente do sexo feminino28-31 e residem nas 
casas dos idosos29,31. De acordo com Liu28, a 
provisão de cuidado, apoio e parentesco é cen-
trada nas mulheres, que são responsabilizadas 
pelas teias de interdependência e facilitação 
dos laços intergeracionais no contextos fa-
miliares. Estudo realizado em áreas rurais 
da China mostra que as filhas, na ausência de 
irmãos, são provedoras de apoio emocional e 
instrumental para os pais em idade avançada, 
destacando, ainda, que este tipo de trabalho 
não é valorizado e compensado28. Resultado 
semelhante ocorre no estudo realizado no 
Pantanal matogrossense32. A probabilidade 
de prover cuidados é maior para as filhas do 
que para os filhos, evidenciando a presença 
feminina na função do cuidado e, muitas vezes, 
esta centralidade acarreta a sobrecarga de uma 
só pessoa8,21,26,28,30,33-35.

Sabe-se que as moradias são compostas 
por novos arranjos familiares, e que isto pode 
proporcionar a divisão da tarefa de cuidar 
do idoso. Isto auxilia a redução de interna-
ções hospitalares e do isolamento do idoso 
no domicílio, bem como nas instituições de 
longa permanência27,31. Entretanto, sabe-se 
que tal tarefa pode ser desgastante e solitária, 
visto que, muitas vezes, como já foi dito, ela é 
realizada por uma única pessoa, sem nenhum 
preparo ou orientação. Inclusive, o cuidador do 
idoso pode vir a ser outro idoso, e todos estes 
fatores podem aumentar a probabilidade de 
riscos na empreitada27,31.

O profissional pago é pouco mencionado, 
tendo em vista as características socioeco-
nômicas dos participantes. É notório que 
idosos com menos recursos e problemas de 
saúde estejam condicionados à dependência 
de redes menores e mais próximas23,36. Idosos 
em situação socioeconômica desfavorecida 
relataram rede social mais pobre16 e maior 
probabilidade de recebimento de cuidados 

informais37, ou seja, principalmente providos 
pelos familiares com os quais convivem. Os 
filhos são os maiores provedores de ajuda, se 
comparados a amigos, vizinhos e colegas14,31, 
o que corrobora os dados desta pesquisa.

Em geral, os dados mostram que os idosos 
têm visão positiva acerca da sua rede de suporte 
social. As perguntas referentes a este suporte 
têm mais ênfase nos aspectos sociais e emocio-
nais, e a maioria dos idosos respondeu ‘sempre’ 
para todas as questões, visto que considera ter 
com quem contar, de quem receber apoio emo-
cional ou afetivo, instrumental e informativo7. 
Alguns autores destacam que o suporte para o 
cuidado está presente na maioria dos idosos e 
é oferecido, na maioria das vezes, pelos fami-
liares, nesta ordem hierárquica: cônjuge, filhos 
e amigos11,21, os quais auxiliam em atividades 
domésticas, cuidados pessoais, ajuda financeira, 
companhia e visitas21,32.

Este estudo mostra que o suporte social 
percebido de forma positiva está entre as 
mulheres; idosos jovens; os que moram com 
alguém; são casados ou têm um companhei-
ro; são independentes para AIVD e ABVD; e 
aqueles que apresentam três ou mais doenças. 
As mulheres estabelecem mais relacões sociais, 
apresentam vida social mais orientada, o que 
oportuniza várias fontes de apoio e ajuda, ao 
passo que os homens tendem a confiar mais em 
suas esposas16. O estudo Sabe mostra que, em 
relação à diversidade e à frequência dos conta-
tos, homens e mulheres solteiros apresentam 
mais chances de terem menos constância nesses 
contatos, e que as mulheres mais longevas (75 
anos ou mais) têm menos chances de apresen-
tarem grande diversidade de contatos25.

O ato de confiar plenamente em alguém 
é positivamente destacado, principalmente 
entre aqueles considerados mais vulneráveis, 
ou seja, de idade avançada, menor escolaridade 
e renda, com avaliação ruim/muito ruim da 
saúde e que apresentam três ou mais doenças. 
Outros autores destacam que, nas idades mais 
avançadas, a rede social torna-se mais reduzi-
da, focada na família, e apresenta maior pro-
ximidade geográfica23. Esses idosos tendem a 
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ser mais seletivos sobre tempo e investimentos 
emocionais, isto resultando em menor frequ-
ência de contatos, sendo estes mais restritos 
aos parentes23,35. Os mais longevos tendem 
a ser mais isolados e menos apoiados social-
mente, visto que indivíduos com menos de 70 
anos – pricipalmente, entre 60 e 64 – deman-
dam mais apoio, e os de 80 anos ou mais são 
propensos à redução das relações sociais, em 
consequência de problemas de saúde, limita-
ções funcionais e aposentadorias16.

A responsabilidade filial é definida como 
normativa social ou cultural frente ao cuidado 
com os pais na velhice, e pode ser conside-
rada como atitude individual ou crença, ou 
seja, há a obrigatoriedade do comportamento 
de cuidar27,32,38. Muitos idosos dependentes, 
em razão de alguma doença, não possuem 
rede formal de atenção e, em tais condi-
ções, a família é a principal fonte de apoio e 
ajuda4,6,11,26,32,39.

O apoio social é multivariado, devendo ser 
considerado na atenção à saúde como um todo, 
e não exclusivamente em relação à doença, 
visto que mesmo quando muito restrito na 
vida do idoso, tem potencial multiplicador, 
favorece a integração e o bem-estar5. Neste 
sentido, é necessário que os profissionais da 
saúde reconheçam o cuidador familiar como 
o principal provedor do cuidado e o envolva 
em seus planos de cuidados em atendimento 
domiciliar31.

A limitação deste estudo pode ser con-
siderada no perfil dos idosos, que, embora 
sejam provenientes de regiões distintas, 
apresentam características semelhantes, 
o que impossibilita maiores significâncias 
estatísticas acerca do suporte social perce-
bido e recebido. Em linhas gerais, pode-se 
dizer que a família tem se manifestado como 
principal provedora de cuidados e de apoio 
social. A vulnerabilidade socioeconômica, 
a idade avançada, as doenças e incapacida-
des, juntas ou por si só, podem acarretar 
a restrição da rede de suporte dos idosos.

Na velhice, apesar de haver uma dependência 
maior de uma rede de apoio e suporte, esta 

tende a se estreitar, limitando-se ao núcleo fami-
liar. Sendo assim, é importante que haja suporte 
também para os cuidadores familiares, e, como 
estratégia de atenção, sugere-se a implantação, 
nas UBS, de grupos de cuidadores, buscando 
instrumentalizar essas pessoas para o cuidado 
do idoso e para o autocuidado. Isto é priorizar e 
estar atento aos idosos mais doentes, compro-
metidos funcionalmente, que moram sozinhos 
ou que coabitam com outros idosos, bem como 
aos cuidadores de idade mais avançada, com 
problemas de saúde já instalados.

Conclusões

O estudo mostra que os idosos sempre esperam 
encontrar, em suas famílias, suporte e apoio, 
quando necessário, principalmente em seus 
filhos, dentro ou fora de casa, tendo as filhas 
ou noras como principais cuidadoras, e as 
esposas são vistas como potenciais cuida-
doras. Os idosos mais vulneráveis mostram 
avaliação positiva em relação às suas redes 
de apoio social.

Há uma centralidade na família, que, muitas 
vezes, não oferece cuidados suficientes ou 
adequados aos idosos doentes e incapacitados, 
sugerindo-se, assim, a necessidade de orienta-
ção e apoio da rede de suporte formal. Não há 
significância no estudo para apoio e suporte de 
amigos e vizinhos na expectativa do cuidado e 
suporte recebido, mas sabe-se que a existên-
cia de uma rede consistente, composta por 
essas pessoas, é importante na vida dos seres 
humanos, instrumental ou materialmente, e, 
em muitas ocasiões, como apoio emocional 
nos momentos de angústia e solidão. 

Sugere-se a continuidade de pesquisas re-
lativas ao suporte e ao apoio social na velhice, 
e espera-se que este estudo, de alguma forma, 
incentive a busca por estratégias e pela imple-
mentação de programas de cuidado e apoio 
aos idosos e seus cuidadores. A ausência ou 
precariedade do cuidado ao idoso é bastante 
pautada nas discussões de direitos sociais e em 
ações judiciais. Neste sentido, é fundamental 
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que haja responsabilidade compartilhada entre 
os órgãos do poder público e a sociedade civil, a 
fim de movimentar a efetivação das políticas de 
atenção aos idosos, de forma mais abrangente 
e com mais qualidade.
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RESUMO Trata-se de um estudo quantitativo de corte transversal, que teve por objetivo: estimar 
o risco de fragilidade em idosos comunitários e seus fatores associados. A amostra foi com-
posta por 179 idosos adscritos a Unidades de Saúde da Família do município de Recife (PE). 
A fragilidade foi avaliada por meio do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Dados 
sociodemográficos, avaliação cognitiva, nível de atividade física e risco nutricional/desnutrição 
corresponderam às variáveis independentes. A prevalência de fragilidade foi equivalente a 13%. 
O teste de independência foi significativo segundo sexo, idade, situação previdenciária, e nos 
idosos com capacidade cognitiva comprometida e desnutridos. Sobre o desenvolvimento de 
fragilidade, idosos com idades entre 71 e 80 anos apresentam oito vezes mais risco; na faixa etária 
de 81 a 90 anos, o risco é nove vezes superior. Idosos sujeitos a desnutrição possuem o dobro 
de risco, e a desnutrição aumenta em cinco vezes o risco de fragilidade. Os achados mostram 
que alguns fatores associados são imutáveis, porém a desnutrição, por exemplo, é passível de 
modificação, a partir do manejo na atenção básica de saúde.

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Idoso fragilizado. Fragilidade.

ABSTRACT This is a cross-sectional quantitative study whose objective was to estimate the risk 
of frailty in community-dwelling elderly and their associated factors. The sample consisted of 
179 elderly people enrolled in Family Health Units in Recife (PE). Frailty was evaluated using the 
Clinical-Functional Vulnerability Index. Sociodemographic data, cognitive evaluation, level of 
physical activity and nutritional risk/malnutrition corresponded to the independent variables. The 
prevalence of frailty was equivalent to 13%. The independence test was significant according to 
gender, age, social security status, and in elderly with impaired cognitive ability and malnutrition. 
Regarding the development of frailty, people aged 71 to 80 years presented eight times more risk; in 
the age group of 81 to 90 years, the risk is nine times higher. Elderly people subject to malnutrition 
have twice the risk, and malnutrition increases by five times the frailty risk. The findings show that 
some associated factors are immutable, but malnutrition, for example, is susceptible to change, 
from management in Primary Health Care.

KEYWORDS Primary Health Care. Frail elderly. Frailty.
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Introdução

A fragilidade em idosos trata-se de um estado 
clínico no qual os indivíduos apresentam 
redução da força, resistência e função fisioló-
gica, tornando-se mais vulneráveis ao declínio 
funcional, à dependência e/ou ao óbito, quando 
expostos a um estressor1. É caracterizada pela 
perda de peso e sarcopenia, que levam à dimi-
nuição da força muscular, fadiga, instabilidade 
postural e redução da velocidade da marcha, 
aumentando o risco para uma evolução des-
favorável diante das agressões externas e das 
doenças agudas2.

A prevalência da fragilidade aumenta com 
a idade, variando de 4% a 59% entre idosos 
comunitários3. Essa condição foi a principal 
causa de mortalidade no referido cenário, res-
ponsável por 27,9% do total de óbitos1,3. Em 
contrapartida, pode ser prevenida e manejada 
através da prática de atividade física, redução 
da polifarmácia, suporte calórico e proteico, e 
reposição de vitamina D, intervenções passí-
veis de realização na atenção básica de saúde1.

Considerando a definição de fragilidade e 
a classificação clínico-funcional sugerida por 
Moraes et al.4, desenvolvida para fins de saúde 
pública, o idoso pode ser classificado em três 
estratos: robusto, em risco de fragilização e 
frágil. O idoso frágil demanda grandes custos 
para o sistema de saúde, devido à realização 
de procedimentos, nem sempre necessários. 
Ao mesmo tempo, as estratégias de promo-
ção da saúde e medidas de prevenção exigem 
mudanças comportamentais e de hábitos de 
vida, não sendo úteis para este grupo, cujos 
componentes não terão tempo hábil de se be-
neficiar dos resultados obtidos a longo prazo5. 

Portanto, é imprescindível incorporar o 
conceito de micro e macro gestão da saúde. O 
primeiro é fundamental para a manutenção e/
ou recuperação da independência e autonomia 
do idoso, enquanto a macrogestão se refere à 
sustentabilidade dos sistemas de atenção à 
saúde, públicos ou privados5. Considerando 
os impactos da ocorrência da fragilidade e o 
potencial de intervenção da atenção básica 

na prevenção e no manejo desta condição, o 
presente estudo tem por objetivo estimar o 
risco de fragilidade em idosos comunitários 
adscritos às Unidades de Saúde da Família 
(USF) e seus fatores associados.

Material e métodos

Trata-se de um estudo quantitativo, de base po-
pulacional e corte transversal. A população do 
estudo foi constituída por idosos adscritos às 
USF da Microrregião 4.2 do município do Recife 
(PE), composta por um total de 2.907 indivíduos. 

Em função da variabilidade de prevalência 
da fragilidade evidenciada em revisão siste-
mática2, inexistência na padronização dos 
critérios para identificação desta condição 
e pela insuficiência de estudos brasileiros 
de forte evidência científica, realizados com 
idosos residentes na comunidade, optou-se 
por realizar um estudo piloto com 30 pessoas 
idosas para estabelecer o tamanho amostral. 
Utilizou-se a equação para estudo de propor-
ção em população finita, considerando o nível 
de confiança de 95%, proporção esperada de 
0,10, margem de erro de 0,043 e população 
total de 2.907, sendo definida uma amostra 
equivalente a 179 idosos. 

Os critérios de inclusão para participação 
no estudo corresponderam à idade mínima de 
60 anos e ser adscrito a uma das USF da área. 
Os idosos institucionalizados por ocasião da 
coleta dos dados foram excluídos do estudo. 
A seleção dos participantes foi feita por con-
veniência até completar o tamanho mínimo 
para a amostra, mantendo-se o critério de 
proporcionalidade existente na população 
de origem, em termos de distribuição por sexo 
e de idosos cadastrados por USF. 

A variável dependente correspondeu à fra-
gilidade, a qual foi mensurada por meio do 
Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 
(IVCF-20), instrumento de triagem que clas-
sifica os idosos como robustos, em risco de 
fragilização e frágeis, a partir da avaliação 
das principais dimensões preditoras: idade, 
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auto-percepção da saúde, atividades de vida 
diária, cognição, humor, mobilidade, comuni-
cação e presença de comorbidades múltiplas6.

As variáveis independentes foram cons-
tituídas por dados sociodemográficos e ras-
treio de comprometimento cognitivo, avaliado 
por meio do Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM) proposto por Folstein et al.7; nível 
de atividade física, verificado mediante a 
versão curta do International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ-versão 8), validada para 
idosos brasileiros por Mazo e Benedetti8; e 
risco nutricional/desnutrição,  investigado por 
meio da Mini Avaliação Nutricional (MAN), 
versão reduzida apresentada por Kaiser et al.9.

A coleta dos dados foi realizada em etapa 
única, durante visita domiciliar ou na USF 
por ocasião do atendimento, por meio da 
técnica de entrevista face a face, utilizando, 
para o registro das informações, um roteiro 
semiestruturado. Na presença de compro-
metimento cognitivo, o cuidador respondeu 
as informações solicitadas, respeitando os 
preceitos éticos.

Para análise dos dados, foi utilizado o 
software Statistical Package for Social Science 
(SPSS), versão 18. Na avaliação dos perfis so-
cioeconômico e de saúde dos idosos, foram 
calculadas as frequências percentuais e cons-
truídas as distribuições dos fatores avaliados. 

Foi aplicado o modelo de Poisson com 

variância robusta para a avaliação do risco 
de fragilidade. Para permanência dos fatores 
no modelo, foi considerado o nível de signifi-
cância de 5%, e, nos casos em que as suposições 
do teste Qui-quadrado não foram satisfeitas, 
aplicou-se o teste Exato de Fisher. Ainda, 
foram calculados os intervalos de confiança 
para a razão da prevalência e o teste de Wald 
na comparação dos riscos entre os níveis das 
variáveis para a fragilidade.

A presente pesquisa obedece aos requisitos 
da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, do Conselho Nacional de Saúde, referen-
te ao desenvolvimento de pesquisa com seres 
humanos, resguardando os princípios éticos 
da justiça, da beneficência e da não maleficên-
cia, com aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco, parecer 
nº 1.401.767.

Resultados

O gráfico 1 apresenta a categorização dos 
idosos para análise da fragilidade a partir do 
IVCF-20. Apesar de os idosos robustos pre-
valecerem em torno de 49%, cabe destacar 
que as situações desfavoráveis (fragilidade ou 
em risco de fragilização), quando agregadas, 
passam a representar 51% da amostra.

38%

13%

49%
Robusto

Em risco de fragilização

Frágil

Gráfico 1. Prevalência de fragilidade entre os idosos de uma microrregião de Recife (PE), 2016

Fonte: Elaboração própria.
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A distribuição da fragilidade segundo os 
fatores sociodemográficos é descrita na tabela 
1. A maior prevalência de fragilidade foi en-
contrada nos idosos do sexo feminino (17,4%), 
da cor branca (16,3%), com idades entre 81 e 
90 anos (47,4%), sem companheiros (17,3%), 
residentes em moradias com cinco ou mais 
pessoas (33,3%) e que não estudaram (15,4%). 
Com relação à situação previdenciária, verifi-
ca-se que a maior prevalência de fragilidade 
é encontrada entre os idosos que acumulam 

aposentadoria e pensão (33,3%).
Observa-se que, apesar de o grupo de 

idosos entre 60 e 70 anos representar 63,7% 
da amostra, dos 24 idosos considerados frágeis, 
somente 3 (12,5%) encontram-se neste grupo 
etário. Tal achado demonstra o caráter progres-
sivo da prevalência de fragilidade, conforme 
o avançar da idade. O teste de independência 
foi significativo para os fatores: sexo, idade e 
situação previdenciária.

Tabela 1. Distribuição da fragilidade em idosos, segundo fatores sociodemográficos de uma microrregião de Recife 
(PE), 2016

Variável Idoso frágil N (%) Idoso não frágil N (%) p-valor¹

Sexo

Masculino 3 (5,2%) 55 (94,8%) 0,025*

Feminino 21 (17,4%) 100 (82,6%)

Cor/Raça

Branca 7 (16,3%) 36 (83,7%) 0,497

Negra 2 (6,9%) 27 (93,1%)

Parda 15 (14%) 92 (86%)

Idade

60 a 70 3 (2,6%) 111 (97,4%) <0,001*

71 a 80 12 (26,1%) 34 (73,9%)

81 a 90 9 (47,4%) 10 (52,6%)

Tem companheiro

Sim 6 (8%) 69 (92%) 0,071

Não 18 (17,3%) 86 (82,7%)

Com quantas pessoas mora

Nenhuma 2 (7,4%) 25 (92,6%) 0,109

1 a 2 10 (11,9%) 74 (88,1%)

3 a 4 6 (12%) 44 (88%)

5 ou mais 6 (33,3%) 12 (66,7%)

Anos de estudo

Nenhum 6 (15,4%) 33 (84,6%) 0,445

1 a 4 11 (15,3%) 61 (84,7%)

5 a 8 6 (14,6%) 35 (85,4%)

9 a 11 0 (0%) 18 (100%)

12 ou mais 1 (14,3%) 6 (85,7%)
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Na tabela 2, apresenta-se a distribuição da 
fragilidade segundo as condições de saúde 
avaliadas. A maior prevalência de fragilidade 
foi encontrada no grupo de idosos que possui 
capacidade cognitiva comprometida (80%), 
classificado como sedentário pelo IPAQ 
(48%), e apresenta desnutrição, segundo a 
MAN (66,7%). Ainda, observa-se que o teste 
de independência foi significativo em todos os 
fatores avaliados (p-valor<0,05), indicando que 
as condições de saúde são fatores importantes 

na determinação da fragilidade.
Apesar de os idosos com comprometimen-

to cognitivo representarem apenas 5,6% da 
amostra total, 33,3% das pessoas conside-
radas frágeis estão nesse grupo. Quanto aos 
sedentários, estes equivalem a 14% do total 
de participantes, mas representam 50% dos 
idosos frágeis. Sobre a avaliação nutricional, 
somando os idosos desnutridos e em risco de 
desnutrição, estes correspondem a 38,5% da 
amostra e a 75% dos idosos frágeis.

Fonte: Elaboração própria.

¹ p-valor do teste Qui-quadrado para independência (se p-valor for menor do que 0,05, o fator avaliado influencia a fragilidade).

*Variável apresentou associação estatística significativa.

Tabela 1. (cont.)

Situação previdenciária

Aposentado(a) 12 (12,6%) 83 (87,4%) 0,017*

Pensionista 5 (21,7%) 18 (78,3%)

Aposentado(a) e pensionista 2 (33,3%) 4 (66,7%)

Não é aposentado(a) ou pensionista 0 (0%) 29 (100%)

Benefício 5 (21,7%) 17 (78,3%)

Total 24 (13,4%) 155 (86,5%)

Fonte: Elaboração própria.

¹ p-valor do teste Qui-quadrado para independência (se p-valor for menor do que 0,05, o fator avaliado influencia a fragilidade).

*Variável apresentou associação estatística significativa.

Tabela 2. Distribuição da fragilidade em idosos, segundo condições de saúde, de uma microrregião de Recife (PE), 2016

Variável Idoso frágil N (%) Idoso não frágil N (%) p-valor¹

Capacidade cognitiva

Satisfatória 16 (9,5%) 153 (90,5%) <0,001*

Comprometida 8 (80%) 2 (20%)

Nível de atividade física

Muito ativo 1 (8,3%) 11 (91,7%) <0,001*

Ativo 8 (7,1%) 105 (92,9%)

Irregularmente ativo 3 (10,3%) 26 (89,7%)

Sedentário 12 (48%) 13 (52%)

Avaliação nutricional

Bem nutrido 6 (5,5%) 104 (94,5%) <0,001*

Em risco de desnutrição 12 (20%) 48 (80%)

Desnutrido 6 (66,7%) 3 (33,3%)
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Na tabela 3, observa-se o ajuste do modelo 
de Poisson para a fragilidade. Verifica-se que, 
das variáveis sociodemográficas e de condições 
de saúde, a idade e classificação nutricional 
segundo a MAN demonstraram influência 
conjunta significativa para a fragilidade.

Observa-se que o grupo com idades entre 
71 e 80 anos apresenta quase oito vezes mais 
risco (OR=8,88) de mostrar fragilidade do que 
os idosos na faixa etária de 60 a 70 anos. Entre 
os idosos longevos, aqueles com idade entre 81 

e 90 anos, a chance de desenvolver fragilidade 
foi quase nove vezes maior (OR=9,69) do que 
a do grupo de idosos mais jovens.

Quanto ao estado nutricional, os idosos que 
apresentam risco para desnutrição possuem-
-no quase duas vezes maior (OR=2,83) para 
fragilidade, em relação aos indivíduos classi-
ficados como bem nutridos, segundo critérios 
da MAN. Por sua vez, a desnutrição aumenta 
em quase cinco vezes (OR=5,48) o risco para 
a fragilidade.

Fonte: Elaboração própria.

¹ p-valor da estatística de Wald (se p-valor <0,05, o nível avaliado possui risco maior para o desfecho em estudo).

*Variável apresentou associação estatística significativa.

Tabela 3. Ajuste do modelo de Poisson para a fragilidade em idosos de uma microrregião de Recife (PE), 2016

Fator avaliado Fragilidade do idoso

OR IC (95%) p-valor¹

Idade

60 a 70 1 - -

71 a 80 8,88 2,63-29,95 <0,001*

81 a 90 9,69 2,50-37,66 0,001*

Avaliação nutricional

Bem nutrido 1 - -

Em risco de desnutrição 2,83 1,16-6,91 0,022*

Desnutrido 5,48 1,76-17,07 0,003*

Discussões

Em consonância com dados da literatura 
nacional e internacional, o presente estudo 
encontrou associação estatística significativa 
entre ser do sexo feminino e a ocorrência da 
fragilidade10-12. Questões intrínsecas tornam 
a mulher mais exposta à fragilidade, sendo a 
principal delas a maior propensão à sarcope-
nia, que se reflete na perda de massa magra e 
força muscular. Tal condição pode ser justi-
ficada pelos níveis inferiores de testosterona, 
em comparação aos homens, e queda abrupta 
dos níveis hormonais, devido à menopausa10-13. 
Além disto, como fatores associados à fragili-
dade, mulheres idosas experimentam maior 

prevalência de doenças crônicas, piores con-
dições nutricionais, dependência financeira 
e escolaridade mais baixa em relação aos 
homens10-13.

Foi encontrada associação entre o avançar 
da idade e a ocorrência da fragilidade, sugerin-
do que esta é uma condição progressiva10,14-16. 
O estresse oxidativo celular acumulado com 
o aumento da idade é uma das hipóteses que 
justificam a maior prevalência de fragilidade 
nos grupos etários mais avançados. Agentes 
exógenos e endógenos podem causar danos ao 
DNA, induzindo alterações nos níveis celular e 
sistêmico, culminando em diversas condições 
clínicas, entre elas, a fragilidade14. Além disto, a 
resposta celular encontra-se desregulada para 
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apoptose, senescência e reparação, resultando 
em alterações do sistema inflamatório e falha 
no reparo de tecidos específicos, propiciando 
o desenvolvimento da fragilidade10,14.

Assim como na presente investigação, em 
estudo de revisão sistemática foi encontrada 
associação inversa entre função cognitiva e 
fragilidade. A justificativa apontada pelos 
autores foi a provável dificuldade que idosos 
com comprometimento cognitivo apresen-
tam para se alimentar, exercitar e caminhar, o 
que pode levar à perda de peso e prejuízo das 
funções motoras, além de favorecer o início e 
a progressão da síndrome10.

Em revisão sistemática desenvolvida por 
Brigola et al.16, idosos frágeis apresentam 
maior prevalência de comprometimento cog-
nitivo leve e demência. A presença simultânea 
destas duas condições aumenta consideravel-
mente o risco de mortalidade16.

A literatura ilustra associação entre o baixo 
nível educacional e condições econômicas desfa-
voráveis à maior ocorrência do comprometimen-
to cognitivo. Tal cenário pode estar relacionado 
à menor obtenção de estímulos, bem como a 
dificuldades de acesso à assistência de saúde, 
a um consumo alimentar adequado e à prática 
de atividade física, culminando em uma menor 
preservação da cognição no envelhecer16,17.

Quanto ao estado nutricional, o presente 
estudo encontrou associação estatística signifi-
cativa entre desnutrição e fragilidade, estando 
em consonância com o que está posto em outros 
estudos científicos. Utilizando a MAN, Mello, 
Engstrom e Alves10 encontram risco de fragili-
dade 15 vezes maior para idosos desnutridos ou 
em risco de desnutrição, quando comparados a 
idosos bem nutridos1,10,12,16,18,19. Tais pesquisas 
apontam que os extremos nutricionais podem 
antecipar o desenvolvimento da fragilidade 
e de vulnerabilidades, sendo considerados 
marcadores para esta condição clínica, uma 
vez que estão associados à perda de massa 
muscular. Além disto, caquexia, desidratação 
e anorexia também podem ser atribuídas à 
perda ponderal de peso e redução do Índice 
de Massa Corporal (IMC).

Para tratamento dessa condição, Morley et 
al.1 apontam que a suplementação nutricional 
é efetiva para reverter a perda de peso. Mais 
especificamente, a suplementação proteica 
aumenta a proporção de massa magra e o ganho 
de força muscular, potencializando, assim, os 
efeitos dos exercícios físicos resistidos.

Sobre a prática de atividade física, em con-
formidade com o que está posto na literatura, 
foi encontrada associação entre sedentarismo 
e fragilidade. Férrer et al.20 apontam que a 
prática escassa de atividade física aumenta em 
sete vezes o risco para fragilidade. Tal achado 
pode ser explicado pelo fato de a redução do 
nível de atividade física ocasionar diminuição 
da força de preensão e lentidão de marcha – 
critérios para diagnóstico da fragilidade. Ao 
mesmo tempo, fraqueza muscular, fadiga, má 
nutrição e sarcopenia culminam com a redução 
das práticas de atividades físicas pelos idosos12.

Em estudo desenvolvido por Vieira et al.21, 
o componente do fenótipo identificado com 
maior frequência foi o nível de atividade física 
reduzido. Morley et al.1 destacam que a prática 
de atividade física pode ser utilizada para o 
manejo da fragilidade, uma vez que melhora 
diversos marcadores desta condição, como 
velocidade da marcha, equilíbrio, estabilidade 
ao sentar-se e ao subir degraus, diminuindo o 
risco de queda. Em estudo de revisão, a prática 
de exercícios de resistência está relacionada a 
alterações endócrinas e imunológicas capazes 
de minimizar os efeitos da sarcopenia, e, con-
sequentemente, à melhora da fragilidade22.

Levando em consideração a microgestão da 
clínica, a atenção básica representa um cenário 
favorável para a identificação precoce da fragili-
dade, dado o acompanhamento longitudinal das 
pessoas adscritas às USF. Em paralelo, possibilita 
o desenvolvimento de atividades de promoção da 
saúde, sejam individuais ou coletivas, capazes de 
atuar frente aos fatores associados à fragilidade, 
tais como: como sedentarismo, desnutrição e 
comprometimento cognitivo.

Tal potencialidade se deve à sua capacida-
de de articulação intersetorial e composição 
multiprofissional das equipes, especialmente 
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aquelas assistidas pelo Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (Nasf ). Articulação com o 
Programa Academia da Saúde, grupos de ali-
mentação saudável, orientações nutricionais, 
atividades coletivas para estimulação cognitiva 
e sociabilidade compõem exemplos factíveis, 
que não requerem grande aporte de recursos.

No tocante ao aspecto da macrogestão, 
recomenda-se a inclusão da abordagem da 
fragilidade na agenda da saúde pública, consi-
derando o impacto adverso da referida condi-
ção, do ponto de vista clínico e social, quando 
não adequadamente tratada. Para tanto, um 
dos caminhos consiste na qualificação dos 
profissionais que lidam com a população idosa, 
bem como no fortalecimento da rede de saúde 
para atender às demandas inerentes ao seg-
mento mais envelhecido.

Por se tratar de um estudo de natureza 
transversal, não é viável inferir relação de 
causalidade. A variabilidade encontrada na 
literatura especializada, quanto ao instrumen-
to para rastreio da condição de fragilidade em 
idosos, sugere implicações de comparabilidade 
com os achados do presente estudo.

Conclusões

Pesquisas relacionadas à fragilidade em idosos 
se destacam por ser esta uma área em cresci-
mento, que vem atraindo o olhar de diversos 
profissionais da saúde. O presente estudo 

identificou a prevalência da fragilidade em 
idosos associada a fatores sociodemográfi-
cos, sendo eles: idade, sexo e situação previ-
denciária, condições de saúde-sedentarismo, 
desnutrição e comprometimento cognitivo.

Compreender a dimensão da pessoa idosa 
e considerar a fragilidade e seus aspectos 
multifatoriais é dar visibilidade a esta reali-
dade, promovendo estratégias e ações para 
a promoção, a prevenção e o rastreamento. 
O IVCF-20 mostra-se favorável à identifica-
ção da fragilidade em pessoas idosas, sendo 
recomendado na atenção básica como uma 
alternativa prática e rápida no contexto da 
Avaliação Geriátrica Ampla (AGA).
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RESUMO Trata-se de um estudo quantiqualitativo, tendo como objetivo analisar, a partir do 
referencial teórico da Análise Institucional, as matérias veiculadas sobre o Diabetes Mellitus 
(DM) pela mídia impressa do Espírito Santo, Brasil. A partir da busca em dois jornais de maior 
circulação do estado, a saber, ‘A Gazeta’ e ‘A Tribuna’, foram identificadas 129 matérias relacio-
nadas ao assunto entre os anos 2014 e 2016. Foi observado, entre outros aspectos, predomínio de 
matérias em páginas ímpares (51,2%), uso de fotografias (48,1%), gênero informativo (78,3%), 
omissão do Sistema Único de Saúde (SUS) (92,2%) e abordagem sobre a prevenção secundária da 
doença (60,5%). Percebeu-se grande destaque para matérias relacionadas às novas tecnologias 
em saúde, tons publicitários e estilo de vida configurado como saudável. Assim, o estudo aponta 
que a mídia impressa tem importante papel na difusão de informações sobre o DM, entretanto, 
a relação entre saúde e comunicação no estado do Espírito Santo merece ser revista no tocante 
a essa doença, visto que observa-se na mídia uma ênfase nas novas tecnologias, muitas vezes, a 
serviço de interesses empresariais, e uma lacuna no que se diz respeito à valorização do SUS. 

PALAVRAS-CHAVE Diabetes Mellitus. Meios de comunicação. Comunicação em saúde. Sistema 
Único de Saúde. 

ABSTRACT This is a quanti-qualitative study, aiming to analyze, based on the theoretical refer-
ence of the Institutional Analysis, the published articles on Diabetes Mellitus (DM) in the printed 
media of Espírito Santo, Brazil. From the search of two newspapers with the largest circulation 
in the state, namely, ‘A Gazeta’ and ‘A Tribuna’, 129 articles related to the subject were identified 
between 2014 and 2016. It was observed, among other aspects, predominance of subjects in odd 
pages (51.2%), use of photographs (48.1%), informational gender (78.3%), omission of the Unified 
Health System (SUS) (92,2%) and approach on secondary prevention of the disease (60.5%). Great 
emphasis was noticed for matters related to the new technologies in health, advertising tones and 
lifestyle configured as healthy. Thus, the study points out that the printed media has an important 
role in the dissemination of information about DM, however, the relationship between health and 
communication in the state of Espírito Santo deserves to be reviewed in relation to this disease, 
since it is observed in the media an emphasis on new technologies, often, at the service of business 
interests, and a gap with regards to the valorization of the SUS.

KEYWORDS Diabetes Mellitus. Communications media. Health communication. Unified Health System. 
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Introdução

Atualmente, o Diabetes Mellitus (DM), por se 
configurar como um transtorno metabólico 
de etiologia distinta, pelo desenvolvimento 
de complicações e elevadas taxas de morbi-
mortalidade, tem-se configurado como um 
dos principais problemas de saúde no mundo. 

Segundo a Federación Internacional de 
Diabetes1, em 2017, 425 milhões de pessoas 
conviviam com o DM. As projeções para 2045 
apontam que esse número aumente para 629 
milhões de pessoas. No Brasil, no mesmo ano, 
a projeção é de 12 milhões de pessoas convi-
vendo com o DM.

Ter o diagnóstico estabelecido de DM oca-
siona uma relevante repercussão na vida do 
sujeito, demandando dele, a princípio, ajus-
tamento nos planos subjetivos (significados, 
identidades) e objetivos (manejo da doença), 
que se relacionam no jogo permanente de 
ajustes relacionados ao seu modo de viver2,3. 

A relação dos sujeitos adoecidos (ou não) 
com o DM e suas práticas de cuidado é comple-
xa, pois requer ações de promoção, prevenção 
e tratamento da doença, e, com isso, verifica-se 
uma constante disseminação de informações 
quanto ao estilo de vida e aos comportamentos 
considerados saudáveis. Essas informações 
podem ser empreendidas pelos profissionais 
de saúde, nos momentos das consultas e ati-
vidades educativas, mas, também, pela mídia, 
que se utiliza de dispositivos como televisão 
e jornais para divulgação de notícias relacio-
nadas à saúde.

Em se tratando da mídia, seus interesses 
pelos assuntos relacionados à saúde (como o 
DM) são cada vez mais evidentes. São cons-
tantes as matérias de jornais, os programas 
de televisão e sites com diversas informações 
sobre dietas, medicamentos e epidemia. Esse 
fascínio pela saúde exprime-se, também, pela 
criação de seções fixas dedicadas ao tema, 
assim como pela prática de contratar profis-
sionais da saúde como especialistas. Os temas 
de saúde, tendo se tornado relevantes em nossa 
sociedade, adquirem grande valor-notícia, 

sendo explicitamente reconhecidos pelos 
profissionais da área, que alegam ser um dos 
assuntos de maior demanda por parte dos 
consumidores de produtos midiáticos4. 

Vale frisar que a mídia, ao divulgar matérias 
referentes à saúde, como o DM, pode pautar, 
aos sujeitos, questões de interesse, o que na 
Comunicação Social é substrato da Teoria do 
Agendamento, isto é, a mídia tem a capacida-
de de colocar em destaque temáticas que se 
tornam objetos de debates públicos na socie-
dade em determinado momento; do mesmo 
modo que a mídia também pode, através do 
enquadramento, conduzir quais partes da 
realidade se tornarão visíveis, ou seja, a qual 
componente de determinado tema ela dará 
uma evidência maior para o público5.  

Nesse cenário, verifica-se que quanto menos 
experiência direta possuem os sujeitos com 
relação a determinados assuntos, como o DM, 
maior é sua dependência com a mídia, a fim de 
compreender e posicionar-se diante das infor-
mações e interpretações referentes a esse tema6. 

As notícias sobre o DM, atualmente, vêm 
ganhando cada vez mais destaque – reflexo 
da sua grande incidência e das complexas 
mudanças na vida de quem passa a ter tal 
enfermidade. Em um estudo realizado com a 
finalidade de analisar Doenças Midiaticamente 
Negligenciadas, foi identificado no estado do 
Espírito Santo que, entre 5.232 matérias pu-
blicadas nos dois jornais de maior circulação 
do estado, entre 2011 e 2012, o DM ocupou o 
segundo lugar no ranking, com 433 matérias, 
evidenciando, portanto, a tradição midiática 
dessa doença7.

No entanto, essas notícias são divulgadas 
com as mais variadas perspectivas, dissemi-
nando assuntos (medicamentos e alimentação, 
por exemplo) com uma carga de sentidos que 
visam a convencer tanto os leitores conside-
rados saudáveis quanto os indivíduos com 
risco, assim como sujeitos já diagnosticados 
com a doença, com diversas informações e 
fortalecimento da produção de necessidades 
de saúde. Para isso, a mídia utiliza-se de pre-
missas e argumentos implícitos para vender 
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notícias e divulgar tecnologias em saúde, a 
serviço das empresas que, estrategicamente, 
buscam fomentar mercado de consumidores 
de produtos e serviços, desde a prevenção até 
o cuidado com a doença8.

Há de se considerar que, mesmo a mídia 
atuando como um importante dispositivo para 
divulgação de informações sobre o DM, fazem-
-se necessárias a problematização, a reflexão e 
a avaliação dessas matérias quanto à qualidade, 
à abrangência e à pertinência dos assuntos 
tratados, bem como de seus desdobramentos 
na sociedade. 

Dessa forma, considerando a pluralidade de 
assuntos e abordagens midiáticas sobre o DM, 
este estudo tem como objetivo analisar, a partir 
do referencial teórico da análise institucional, 
as matérias veiculadas sobre o DM pela mídia 
impressa do estado do Espírito Santo, Brasil. 

Material e métodos

Trata-se de um estudo documental de aborda-
gem quantiqualitativa. O material pesquisado 
foi composto por todas as matérias relaciona-
das ao DM veiculadas no período de abril de 
2014 a março de 2016, nos jornais ‘A Tribuna’ 
e ‘A Gazeta’. A escolha desses jornais aconte-
ceu devido ao fato de eles possuírem grande 
impacto e circulação em todo estado.  

Os textos coletados incluíram reportagens, 
editoriais, entrevistas, colunas, resenhas, 
cartas de leitores etc. Embora tais textos 
tenham formatos e tamanhos diferentes, eles 
foram referidos neste estudo como ‘matérias’, 
termo assim utilizado em outro estudo versan-
do sobre comunicação e saúde9.  

A escolha do período para coleta das maté-
rias correspondeu ao lançamento da Portaria 
nº 483, de 1º de abril de 201410, que redefiniu 
a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e estabeleceu as diretrizes 
para a organização de suas linhas de cuidado, 
culminando em lapso temporal de grandes 
investimentos no acesso, acolhimento e na 

comunicação da atenção aos sujeitos com 
doenças crônicas.

Embora usualmente denominada como 
doença crônica, o DM neste estudo foi referido 
como ‘doença de longa duração’, uma vez que 
acompanha a vida dos adoecidos, provocando 
crises recorrentes, incapacidades e sofrimentos11. 

A busca das matérias aconteceu junto ao 
acervo documental do Observatório Saúde 
na Mídia – Regional Espírito Santo (OSM-ES) 
–, do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (PPGSC) da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), no qual essas ma-
térias estavam reunidas em versão Portable 
Document Format (PDF).

O OSM-ES representa uma iniciativa desen-
volvida por meio do convênio de cooperação 
técnica, firmado, em 2015, entre o PPGSC/Ufes 
e o  Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde (Icict) da 
Fundação Oswaldo Cruz, que, em 2008, fundou 
o OSM no Rio de Janeiro, tendo como objetivo, 
entre outros, analisar criticamente os modos 
pelos quais os meios de comunicação constro-
em discursivamente os sentidos sobre o SUS 
e os temas específicos da saúde. Para isso, o 
OSM-ES encerra um banco de dados com todas 
as matérias sobre a saúde dos jornais de maior 
circulação no estado12. 

Foi realizado um levantamento retrospec-
tivo das matérias que apresentavam em seu 
conteúdo as palavras-chave diabetes melli-
tus, diabetes, diabético e diabética. A escolha 
desses descritores se deu por serem conside-
rados, a partir da leitura preliminar das ma-
térias sobre o assunto, como relevantes para 
o tema proposto, pois são eles que nomeiam a 
temática nos meios de comunicação impres-
sos. Foram excluídas as matérias que citavam 
o DM, mas não tinham o assunto como seu 
conteúdo principal. 

A seleção das matérias foi feita através do 
Adobe Acrobat DC, que utiliza busca de in-
formações em documentos PDF baseada em 
descritores estabelecidos sobre a temática. 
A escolha desse software se deu por ser um 
programa global gratuito que proporciona 
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visualização, impressão e inserção de comen-
tários em documentos PDF com segurança. 
Além do mais, ele é o único visualizador de 
PDF que pode abrir e interagir com todos os 
tipos de conteúdos em PDF, proporcionando 
uma facilidade para manipulação das matérias 
dos jornais impressos13. 

As matérias coletadas foram impressas, 
e, em seguida, a sua identificação e leitura 
acurada foram realizadas, procedendo-se à 
análise do material.

As matérias foram classificadas por dois 
pesquisadores treinados, seguindo a distribui-
ção temporal, disposição espacial, chamada de 
primeira página, editoria, espaço, citação do 
SUS, fontes citadas e nível de prevenção para 
o DM. As variáveis foram computadas num 
banco de dados no programa SPSS 21.0 for 
Windows, e o tratamento desses dados se deu 
por análise descritiva, visando à caracterização 
das matérias. 

Em seguida, as matérias foram analisadas 
conforme os referenciais teóricos da Análise 
Institucional, e o corpus discursivo foi formado 
pelas matérias que tiveram como fonte os pro-
fissionais de saúde, totalizando 45 matérias. A 
escolha dos profissionais de saúde se deu por 
considerar que eles conferem credibilidade às 
notícias sobre saúde na mídia impressa. Sobre a 
Análise Institucional, trata-se de uma corrente 
do Movimento Institucionalista, que foi pro-
posta por René Lourau e George Lapassade, no 
final da década de 1960, na França, e introdu-
zida no Brasil a partir de 197014,15. Ela permite 
a análise das relações de poder e saber que o 
jogo social mantém com o sistema manifesto 
e oculto das instituições16,17.

As instituições são árvores de decisões 
lógicas que regulam as atividades humanas, 
indicando o que é proibido, permitido e in-
diferente. Toda instituição compreende um 
movimento que a gera (instituinte), um re-
sultado (instituído) e um processo (institu-
cionalização). Para realizar concretamente 
sua função regulamentadora, as instituições 
materializam-se em organizações e estabele-
cimentos18, como a mídia, por exemplo.

A pesquisa teve autorização da OSM-ES e 
do Comitê de Ética em Pesquisa da Ufes, sob 
o registro CAAE 62653016.4.0000.5060.  

Resultados e discussão 

Caracterização das matérias 

No período proposto para a pesquisa, foram 
selecionadas 129 matérias, sendo 61% (n=79) 
delas publicadas no jornal ‘A Tribuna’.

A distribuição temporal das matérias ao 
longo do período selecionado apontou que, 
em julho de 2014, houve um pico com 10,1% 
(n=13) das matérias, ou seja, foi nesse mês que 
houve maior número de publicações relacio-
nadas ao DM nos jornais. Março de 2015, com 
apenas 0,8% (n=1) das matérias, foi o mês em 
que o jornal menos divulgou publicações re-
lacionadas ao assunto. As demais publicações 
variaram entre duas a três matérias por mês. 

Com relação à disposição espacial da 
matéria, houve predominância das páginas 
ímpares, com 51,2% (n= 66) nos periódicos 
selecionados. Isso demonstra o destaque que 
os jornais deram às notícias com DM, pois, na 
maioria das vezes, as matérias mais relevantes 
são publicadas nas páginas ímpares, pois são 
elas que mais atraem a atenção do leitor19.

As matérias apresentaram baixo percentual 
de chamada na primeira página, totalizando 
10,1% (n=13) das matérias publicadas. Esse 
critério é importante, pois as chamadas de 
capa constituem espaço nobre dos jornais, 
aguçam a curiosidade do leitor e auxiliam-no 
a decidir por ler mais em busca de detalhes 
sobre a matéria20. Mas, conforme observado 
neste estudo, as matérias sobre DM tiveram 
pouco lugar de destaque, quando observadas 
por essa variável.

No que se refere à frequência de publicação 
das matérias na editoria dos jornais, prevale-
ceu a editoria ‘Vida’, destinada a assuntos re-
lacionados à saúde, com 32,6% (n=42), seguida 
da editoria ‘Ciência e Tecnologia’, reservada 
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para divulgação de avanços tecnológicos, com 
13,2% (n=17). 

Sobre os elementos de edição, que têm a 
potência de renovar a forma de ler, conquistar 
e capturar o leitor, prevaleceram as matérias 
com apenas fotografias ao longo do texto, to-
talizando 48,1% (n=62). 

Quanto ao formato textual, prevaleceram as 
matérias publicadas com caráter informativo, 
78,3% (n=101), seguido pelo formato opinativo 
18,7% (n= 24). 

No formato opinativo, a maioria das maté-
rias, 45,8% (n=11), foi classificada como carta 
de leitor, seguida pelo formato editorial, com 
41,6% (n=10) das matérias.  

Com relação à citação do SUS, 92,2% (n=119) 
das matérias não fizeram a citação da sigla ou 
do termo ‘SUS’. Característica importante de se 
observar, pois há de se considerar que a mídia, 
no geral, não demonstra interesse em explorar 
os pontos positivos do SUS, visto que existem 
setores que lucram com a exposição negativa 
dos serviços públicos de saúde, e a própria 
sociedade desconhece as ações desse sistema. 
Destaca-se, também, que nem sempre fazer 
menção aos serviços públicos de saúde é dar 
visibilidade ao SUS, pois existem instituições 
públicas de saúde que ignoram a logomarca 
(e a sigla) do sistema de saúde em prédios, 
veículos, uniformes, ofícios e publicações, 
potencializando a invisibilidade positiva do 
SUS diante da população21,22.

Uma análise das matérias divulgadas sobre 
saúde no ‘Jornal Nacional’, ao longo de 12 
meses, por exemplo, constatou que os hospitais 
públicos com falta de médicos, negligência ou 
falhas graves eram explicitamente associados 
pela mídia ao ‘Sistema Público de Saúde’ ou ao 
SUS. Já no caso de campanhas de vacinação, 
por exemplo, com ações de sucesso, o SUS 
tende a ficar à sombra, e a invisibilidade do 
sistema era ainda maior em ações de prevenção 
e promoção da saúde23.

Quanto às fontes, prevaleceram as matérias 
que citaram apenas profissionais de saúde ao 
longo do texto, com 18,6% (n=24), seguidas de 
matérias que citavam profissionais de saúde 

e pesquisadores e/ou pesquisas ao longo do 
texto, com 9,3% (n=12) das matérias. 

No que tange à abordagem das matérias 
quanto ao DM, 60,5% (n= 78) abordavam a 
prevenção secundária da doença, ou seja, ma-
térias que tratavam do diagnóstico precoce, 
tratamento imediato e rastreamento e preven-
ção das complicações, enquanto a prevenção 
primária – promoção da saúde e proteção 
específica, como dieta, exercícios físicos, 
entre outros – correspondia a 16,3% (n=21) 
das matérias.

Diabetes Mellitus em pauta: um 
olhar sob a análise institucional

O DM, por configurar-se como uma doença 
de longa duração, possui singularidades na 
relação dos sujeitos e suas práticas de cuidado 
em saúde, compreensão com o corpo e as polí-
ticas públicas de saúde voltadas para ações de 
promoção, prevenção e tratamento da doença.

As mudanças nos paradigmas da saúde, que 
vêm se dando desde o final de 1980, colocam o 
DM em um foco de produção de relações e valores 
encarados pela idiossincrasia e particularidade24. 
A doença pode ser comparada a um processo 
de reconstrução individual por meio da ação 
sobre o corpo, em prol da boa forma, sendo ela, 
simultaneamente, física e psicológica25. 

Pautar a conduta dos indivíduos com o ob-
jetivo de conformar o modo de vida com os 
cuidados do DM (e a prevenção) se tornou uma 
questão capaz de mobilizar toda transforma-
ção na identidade dos sujeitos adoecidos (ou 
não)24. Em meio a todo esse processo, esses 
indivíduos se veem lançados em um mundo de 
informações e novas formas de configuração 
da relação corpo-self na constituição do eu e 
da sua ligação com o mundo. 

Todo esse processo de mudanças e dis-
seminação de informações é fortemente 
potencializado pela midiatização da socie-
dade, no âmbito da experiência com a saúde. 
Frequentemente, a chegada do sujeito ao 
especialista (profissional de saúde) é moti-
vada pela leitura de textos informativos de 
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diferentes características (leigos, científicos 
ou jornalísticos), provenientes de diversos 
suportes (impressos, televisivos ou virtuais)4. 
Entretanto, esses textos e informações pre-
cisam ser avaliados e discutidos, pois muitas 
dessas matérias são entremeadas por não ditos.

O não dito, na análise institucional, refere-se 
às informações que estão omitidas ou deturpadas 
nos discursos, textos, comportamentos ou outras 
formas de manifestação. É apontado, constante-
mente, como fonte de equívocos e conflitos que 
influenciam a convivência ou, portanto, as causas 
ou os resultados de um desconhecimento cuja 
superação se supõe enriquecedora18.

Por meio do resgate das matérias sobre o DM, 
foi possível perceber que a mídia impressa se 
configura como um agenciamento capaz de di-
vulgar informações dos mais variados sentidos 
para leitores que vivem ou não com a doença.

Um agenciamento (ou dispositivo) é um 
artifício que produz inovações e devires, remo-
dela virtualidades e inventa o novo radical. Os 
agenciadores – como a mídia impressa – “pro-
duzem realidades alternativas e revolucioná-
rias que transformam o horizonte considerado 
do real, do possível e do impossível”18(147).  

Sobre esse aspecto, as matérias a respeito do 
DM, veiculadas na mídia impressa, demonstra-
ram, em seus textos, a produção de realidades 
alternativas e revolucionárias com relação às 
práticas de saúde e novas descobertas que 
podem levar até mesmo à cura da doença, 
conforme fragmentos a seguir: 

Quem tem doença crônica, sonha um dia ou-
vir a notícia de que pesquisadores descobri-
ram a cura. No caso do diabetes, essa reali-
dade pode não estar tão distante quanto se 
imaginava. [...] Os testes (da vacina) já estão 
sendo feitos em humanos e, segundo médicos 
do Estado, a vacina deve estar no mercado 
em, no mínimo, cinco anos26(7). 

Cura do diabetes tipo 2. Muitas pessoas não 
sabem, mas o diabetes tipo 2 pode ser rever-
tido com hábitos saudáveis, como perda de 
peso27(9). 

Essas notícias produzem realidades sob um 
universo de incertezas, como parte da conjuntura 
social e cultural do mundo contemporâneo. Ao 
fazer uma relação do aspecto sociocultural ao 
DM, elas se apropriam de elementos discursivos 
que constituem as notícias e, implicitamente, 
produzem sentimentos de esperança8. 

Através dos elementos que constituem a 
notícia, bem como a disseminação de imagens 
e informações, a mídia se envolve ativamente 
na construção do mundo social, modela e in-
fluencia o curso dos acontecimentos, além de 
criar situações que poderiam não ter existido 
em sua ausência28.

Esses elementos podem ser compreendidos, 
na perspectiva da Análise Institucional, como 
analisadores naturais e analisadores artificiais.

Os analisadores naturais são, no caso da 
mídia, os assuntos que surgem ‘espontane-
amente’ pela própria vida histórico-social-
-libidinal e natural, como resultado de suas 
determinações e liberdade18. Por exemplo, ma-
térias sobre o diagnóstico do DM na infância 
e os desdobramentos a partir disso, conforme 
exposto a seguir: 

Diabético, sim. Mas medalhista também [...]. 
J. V. faz tudo o que gosta, é apaixonado pela 
natação e está bem longe do cenário de ‘fim 
do mundo’ imaginado pela mãe dele quando 
J., ainda com 5 anos de idade, foi diagnostica-
do com diabetes tipo 129(37). 

Com 1 ano e 5 meses, G. começou a perder 
peso, urinava em excesso e bebia muito líqui-
do. O pai percebeu que algo estava diferente 
com o filho e antecipou uma consulta. ‘Ele foi 
direto para UTI, porque estava com a glicose 
muito alta’, lembra o empresário A. L30(4). 

Os analisadores artificiais são dispositivos 
(no caso, as notícias) implementados pelos 
analistas institucionais (ou jornalistas) para 
propiciar a explicitação dos conflitos e sua 
resolução18.  

Neste estudo, por exemplo, os analisado-
res artificiais implementados pela mídia se 
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apresentaram pelo destaque das matérias para 
os assuntos relacionados à difusão de novas 
tecnologias em saúde, gerando possibilida-
des de conflitos entre leitores ou, até mesmo, 
anunciando a possibilidade de resolução dos 
problemas de saúde, embora tais possibili-
dades se configurassem como remotas ou de 
acesso pouco disponível, conforme apresen-
tado a seguir: 

Um implante biodegradável capaz de liberar 
uma medicação dentro do olho de forma gra-
dual, por até seis meses, chegou recentemen-
te ao Brasil e pode ajudar a combater a perda 
de visão entre pacientes diabéticos31(49). 

Novos remédios para perder peso e tratar dia-
betes. Entre as novidades, estão sensor para 
medir glicose, pâncreas artificial [...]32(2). 

Sobre analisadores artificiais exemplifica-
dos, nesse caso, pelas inovações tecnológicas, 
conforme divulgados pelos fragmentos das 
matérias citadas anteriormente, percebe-se 
que esse assunto é um aspecto fortemente 
presente nas matérias de saúde, pois, entre os 
critérios de noticiabilidade, ou seja, as carac-
terísticas que definem a relevância para que 
um acontecimento seja noticiado, a novidade 
e a relevância são categorias que justificam o 
interesse da mídia em divulgar avanços cien-
tíficos ligados à saúde33.  

A forte presença da ciência e das tecnolo-
gias na mídia é algo observado também por 
outros estudos, por exemplo, a propaganda 
farmacêutica como instrumento de elevação 
das vendas e conquista de mercados versus a 
política de uso racional de medicamentos34; 
o fenômeno da medicalização e os avanços 
farmacológicos por meio dos discursos nas 
capas de duas revistas de grande circulação 
no Brasil35; e a influência da propaganda na 
utilização de medicamentos em um grupo de 
idosos em Aracaju (SE)36. 

Há de se considerar que a mídia, enquanto 
veículo responsável por divulgar informações 
e influenciar ações, tem assumido um papel 

colaboracionista, prestando subserviência a 
empresas, no sentido de divulgar inovações 
tecnológicas, muitas vezes, ainda não aces-
síveis, e potencializar o aumento de bens e 
serviços lançados no mercado. 

Esse colaboracionismo mídia/empresa 
configura-se como um atravessamento, ou seja, 
entrelaçamento e articulação de orientação con-
servadora (forjada pela mídia), servindo para 
exploração ou mistificação dos leitores, apre-
sentando-os como necessários e benéficos18.

Sobre esse atravessamento, percebe-se que a 
área da saúde é uma das mais prejudicadas pelo 
domínio dos interesses comerciais e pela carên-
cia de qualificação das informações, oriundas de 
laboratórios, indústrias farmacêuticas, centros 
de pesquisa, hospitais, e dos profissionais de 
saúde, pois todos eles estão interessados em 
divulgar conhecimentos, seus resultados de 
pesquisas, seus produtos, suas tecnologias ou 
a sua excelência na prestação de serviços37.

As fontes das matérias, sobretudo aquelas 
referentes às empresas privadas e aos grupos 
de pesquisas, conseguem estabelecer pautas 
ou mesmo ver reproduzidos os seus releases, 
proclamando resultados e produtos (algumas 
vezes) sem constatação. Na maior parte dos 
casos, a matéria assume um tom publicitário 
tão explícito que pode chegar a incomodar o 
leitor e trazer indignação àqueles que postu-
lam uma vigilância informativa e uma postura 
crítica da mídia37.  

Sobre isso, neste estudo, podemos citar 
como exemplo uma matéria intitulada ‘Mais 
opções para diabéticos’, que, aparentemente, 
destinava-se a oferecer informações sobre 
os novos medicamentos utilizados para o 
gerenciamento do DM. No entanto, o que se 
percebeu foi o destaque de um medicamento 
lançado por determinado laboratório: 

[...] Três medicamentos modernos foram lan-
çados neste ano e outras substâncias estão 
em uso. O Laboratório AstaZeneca lançou 
neste ano o Forxiga, que já chegou ao merca-
do e está em uso. Esse medicamento, de dose 
única diária e uso oral, atua diretamente nos 
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rins, inibindo uma proteína transportadora da 
reabsorção de glicose para o sangue38(3). 

Cabe ressaltar que a disseminação de in-
formações sobre novas tecnologias, principal-
mente relacionadas aos avanços farmacêuticos, 
pode incentivar o consumo de medicamento 
através da potencialização do marketing, sob 
o discurso da promoção da saúde e prevenção 
de doenças, crescendo, dessa forma, a pro-
dução e o consumo de grande variedade de 
mercadorias35. 

A esse respeito, cita-se como exemplo uma 
matéria publicada no jornal ‘A Tribuna’, infor-
mando sobre o uso de medicamentos para o 
DM e a prevenção da obesidade: 

Um remédio usado contra diabetes mostrou 
grande eficácia contra a obesidade [...] a li-
raglutina age reduzindo o apetite, fazendo 
com que o alimento passe mais tempo no 
estômago32(2).

Percebe-se que, especialmente em se tra-
tando de produtos farmacológicos, existe uma 
pressão para a incorporação das tecnologias 
geradas, incentivadas pela criação da demanda 
por inovações na área da saúde8. 

A rápida disseminação de informação 
técnico-científica reconhecida atualmente 
e o desempenho das empresas multinacio-
nais criam uma demanda local pela inovação 
(por parte de profissionais de saúde, meios 
de comunicação e parcelas mais informadas 
da população), que pressiona ainda mais o 
sistema de saúde39. 

Conforme observado, esse processo de 
difusão sobre as inovações tecnológicas em 
saúde, através da mídia, envolve interações 
entre a indústria, o governo e os meios de 
comunicação, em um processo denomina-
do na análise institucional como ‘captura e 
recuperação’, ou seja, o Estado e os grupos 
dominantes apropriam-se das singularidades 
e forças produtivas dos indivíduos, a fim de 
incorporar essas características nas lógicas 
acumulativas do Sistema, transformando-as 

em mercadorias18, conforme fragmento da 
matéria a seguir: 

[...] Essa pesquisa está desenvolvendo um 
pâncreas artificial que será capaz de equili-
brar os níveis de insulina no organismo de for-
ma automática, sem que precise furar o dedo 
ou injetar a insulina no sangue. [...] em pouco 
tempo sairá o primeiro protótipo. Quem es-
pera pela pesquisa é o aposentado E. H., que 
descobriu o diabetes há 25 anos. ‘Tomo insu-
lina há 10 anos. Acho que a tecnologia e essas 
pesquisas estão em caminho lento, mas estou 
cheio de esperança’26(7).

Há de se considerar que todo esse debate 
sobre os avanços das tecnologias de saúde e 
a mídia vem ganhando destaque nos últimos 
tempos, devido, principalmente, à mudança 
no perfil epidemiológico mundial. Se, antes, 
o saber das ciências da saúde se manifestava 
nos momentos agudos da doença, hoje, com 
o desenvolvimento dos novos equipamentos 
tecnológicos e dos debates no campo da saúde 
coletiva, o contexto sofreu profundas modifi-
cações, buscando-se uma nova compreensão 
sobre os conceitos em si de saúde e as frontei-
ras que os separam, pois estar saudável implica 
noções de qualidade de vida40,41. 

O redimensionamento dessas ideias trouxe 
impactos no processo de subjetivação, pois os 
sujeitos passaram de seres cotidianamente 
saudáveis a seres doentes em potencial ou, 
eventualmente, doentes, cuja condição é igno-
rada, como no caso de uma glicemia elevada, 
que ainda não foi diagnosticada pelo exame, 
mas já está presente. Esse processo referido 
é denominado a ‘lógica do risco’42-45, ou seja, 
uma ameaça permanente, uma presença cons-
tante da doença na sua virtualidade.   

A saúde não é só mais um propósito de vida, 
mas muitas vezes confere sentido a ela, e os 
profissionais de saúde especialistas são cons-
tantemente convocados a ensinar a população 
a gerenciar os seus corpos e desejos e oferecer 
orientações na gestão do cotidiano33, conforme 
percebido nos fragmentos das matérias a seguir: 
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O endocrinologista A. H. afirmou que o pa-
ciente com sobrepeso está a um passo da 
obesidade. ‘Obesos, e até pessoas com sobre-
peso, têm risco maior de desenvolver proble-
mas como hipertensão arterial, colesterol e 
diabetes’, alertou. [...] As pessoas devem usar 
produtos que vêm da natureza, os legumes, 
as verduras e folhas, e mínimo de industriali-
zados, que em geral são mais calóricos e tem 
mais conservantes e substâncias que provo-
cam uma certa dependência46(2).  

Alguns hábitos podem aumentar o risco de 
ter diabetes tipo 2.  ‘A população precisa ter 
conhecimento desses hábitos: obesidade, se-
dentarismo, tabagismo e má alimentação’. M. 
N., endocrinologista47(39). 

Os textos sobre práticas de privatização da 
responsabilidade pelo cuidado, por uma gover-
nabilidade de si, apresentados pelas matérias40 
e por fontes de especialistas, são abordados 
pelas matérias sobre DM.  No contexto da 
sociedade de risco44, os textos jornalísticos 
estimulam os sujeitos a fazerem escolhas indi-
viduais mais saudáveis, o que promoveria uma 
vida mais feliz, com aumento da autoestima e 
da segurança40. 

No entanto, com os avanços no campo da epi-
demiologia, a adoção de juízo de valor favorável 
ou não às rotinas padronizadas como saudáveis 
produziu uma regularidade no estilo de vida que 
possibilita a quantificação do sedentarismo e da 
vida sem regras e a sua associação a um maior 
risco de doença42. Esse processo trouxe algumas 
consequências, por exemplo, a moralização dos 
estilos de vida arriscados, conferindo aos sujeitos 
que fogem às regras o estigma do pecado e da fra-
queza de caráter, e a responsabilidade individual, 
sem considerar as questões macrossociais que 
potencializam as condutas de risco em prol dos 
aspectos relativos exclusivamente ao sujeito43, em 
conformidade com trechos da matéria a seguir: 

Estudos apontam que de cada quatro pessoas 
diagnosticadas com diabetes tipo 2 no Brasil, 
três não estão com a doença controlada.  Essa 

falta de controle pode ficar ainda pior duran-
te o período de férias, quando é comum dar 
umas ‘escorregadas’ na alimentação. A en-
docrinologista M. P. diz que é possível resistir 
às tentações do período de descanso. Afinal, 
você tira férias, mas o diabetes é implacável e 
não tem recesso48(36).  

A partir disso, pode-se perceber, também, 
que a relação entre as práticas cotidianas e 
o surgimento de potenciais doenças (como o 
DM e suas complicações) situa o sujeito como 
vítima de seus atos, transferindo o controle (o 
gerenciamento da doença) para ele45.  

Com relação às notícias sobre práticas coti-
dianas e o sujeito como vítima de suas ações, 
cabe mencionar que isso acontece também 
por conta da individualização da notícia. As 
matérias proliferam sobre o cuidado, loca-
lizando os temas da saúde com mais frequ-
ência na vida rotineira dos sujeitos. Embora 
a dimensão política ainda se faça presente, 
em especial, nas discussões sobre o sistema 
público de saúde, o que se observa é o cres-
cimento das matérias sobre cuidados indivi-
duais, através de narrativas biográficas que 
podem aparecer sob forma de testemunhos, 
denúncias e superação4:

T. M. L. se enquadra no perfil de quem tem 
entre 35 e 40 de IMC. Com 45 anos, ela fez a 
cirurgia bariátrica e perdeu 40 quilos. A inter-
venção foi o marco que fez com que a profes-
sora ficasse livre dos remédios do tratamento 
da diabetes tipo 2. ‘A dieta não era mais sufi-
ciente para controlar os índices. Tomava remé-
dio todos os dias, mas há 10 anos não tenho 
mais problema com diabetes’, conta T49(4). 

A. M. G. e sua nora J. S. S. F. tomaram uma de-
cisão há três semanas: praticar exercícios físi-
cos. [...] J. S. tem a meta de perder 30 kg. Em 
três semanas ela emagreceu 4kg. ‘Não sou hi-
pertensa e nem tenho diabetes, mas estou me 
cuidando para evitar que isso aconteça’46(2). 
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Essa dimensão individualizante se faz 
presente tanto nos conteúdos quanto nas 
estratégias dos textos jornalísticos, pois a 
experiência pessoal tornou-se uma forma 
de dar sentido à vivência com a doença. Isso 
certamente se insere no contexto do mundo 
individualista, em que o aspecto biográfico é 
relevante e constitui uma via de entendimento 
do mundo50,51. 

Ademais, a mídia é uma das formas de 
os sujeitos identificarem suas opiniões. 
Constitui fonte de formação de crenças e 
atitudes, podendo, dessa maneira, represen-
tar o pensamento coletivo da sociedade52.  
Portanto, notícias sobre aspectos relevantes 
no campo da saúde, em especial, que abordem 
o DM, devem ser exploradas, para que acon-
teça reflexão a respeito do que é divulgado, 
bem como análise da implicação – lugar que 
o indivíduo ocupa no mundo53 – dos sujeitos 
no processo de comunicação. 

Considerações finais

A mídia tem potência para pautar uma multi-
plicidade de assuntos sobre os mais diversos 
contextos em que se insere a sociedade, e, com 
isso, influencia a formação de opiniões, crenças 
e condutas sobre diversas temáticas.  

Em se tratando do DM, conforme observado 
neste estudo, não se percebeu negligência: a 
mídia dá um considerável destaque ao assunto, 
uma vez que essa doença se caracteriza como 
endêmica, com aumento de taxas de morbimor-
talidade, e possui singularidades nas práticas de 
saúde, para sujeitos adoecidos ou não. 

No entanto, apesar do destaque dado ao 
DM na mídia impressa capixaba, percebeu-se 
que ambos os jornais estudados se utilizaram 
de analisadores artificiais para divulgar notí-
cias sobre os avanços tecnológicos a respeito 

do assunto, incentivando, dessa maneira, a 
relação entre o consumo e as necessidades 
de saúde, o que atende mais a interesses em-
presariais do que à implicação midiática de 
informar à sociedade. Exemplo concreto disso 
é o distanciamento que se observa entre o 
discurso jornalístico e as ações do SUS.

Assim, a relação entre saúde e comuni-
cação no estado do Espírito Santo merece 
ser revista no tocante ao DM, uma vez que 
a grande ênfase em matérias sobre novas 
tecnologias, muitas vezes a serviço dos in-
teresses empresariais, deixa uma lacuna no 
que diz respeito aos serviços ofertados pelo 
SUS. Espera-se que os meios de comunicação 
– importantes ferramentas para a potencia-
lização dos conhecimentos sobre formas de 
cuidado em saúde e diversas outras temáticas 
– possam trabalhar em busca da divulgação de 
assuntos com pertinência, ética e alinhados 
às necessidades de saúde, com fortalecimento 
da qualidade de vida da população.
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RESUMO A regulação de preços visa garantir sustentabilidade à assistência farmacêutica. Com 
o objetivo de discutir criticamente o tema, elaborou-se um ensaio sustentado em análise docu-
mental (2000-2017) da regulação econômica da indústria farmacêutica brasileira na Câmara de 
Regulação de Medicamentos (CMED), periódicos, teses e publicações do Legislativo e indústria 
farmacêutica. Vigorando há 15 anos, a Lei nº 10.742/2003 instituiu um modelo de teto de preços, 
compreendendo estabelecimento de preços máximos para medicamentos e reajustes anuais 
por fórmula definida em lei. Modelo, implementação e fórmula são alvos de crítica. A fórmula 
vincula reajustes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (inflação), agre-
gando índices de custos de produção, concorrência e produtividade setoriais. A longevidade do 
modelo, sem realinhamento periódico dos tetos aos preços de mercado recomendado na literatura 
especializada, tem gerado preços máximos descolados da realidade, que aumentam a assimetria 
de informação e podem respaldar futuros aumentos abusivos. A priorização da eficiência do 
mercado em detrimento do combate à assimetria de informações no modelo regulatório tem 
reduzido a força dos consumidores no debate. O atual modelo avançou em relação às políticas 
de preços liberados, mas seu aperfeiçoamento pressupõe a apropriação do tema e crescente 
participação de consumidores e profissionais de saúde no processo regulatório.

PALAVRAS-CHAVE Preço de medicamento. Regulamentação governamental. Indústria 
farmacêutica.

ABSTRACT Price regulation aims to ensure sustainability of pharmaceutical care. Aiming to 
critically discuss the regulation of pharmaceutical prices in Brazil, we elaborated an essay based 
on document analysis (2000-2017) of the pharmaceutical economic regulation found at the 
Medication Regulation Chamber (CMED), journals, theses, and publications of the Legislature and 
pharmaceutical industry. For 15 years, Act no. 10.742/2003 has established a price ceiling model, 
comprising maximum prices for medicines and annual readjustments according to a formula 
defined in law. Model, implementation and formula have all been criticized. The formula links 
adjustments to the IPCA (general inflation index), adding indexes for production costs, competi-
tion, and productivity. The longevity of the model, without regular realignment of the ceiling to 
actual market prices, as recommended in specialized literature, generates price ceilings detached 
from reality, which deepen information asymmetries and may support abusive price increases in 
the future. Prioritization of market efficiency over reduction of information asymmetry in the 
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Introdução

Entre 2000 e 2013, os medicamentos foram 
responsáveis por 19% a 22,4% das despesas 
com saúde no Brasil. Pagamentos diretos do 
bolso feitos pelas famílias financiaram mais 
de 80% desses gastos1, sendo a população 
de menor renda proporcionalmente mais 
onerada2. Essa realidade contrasta com a de 
países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde 
os governos financiam mais de 60% dos 
medicamentos3.

Preços elevados são considerados grandes 
obstáculos ao acesso a medicamentos, inde-
pendentemente do grau de desenvolvimento 
do País3. Nesse sentido, há um consenso de 
que a regulação e o controle de preços dos 
medicamentos são dimensões-chave para a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde4.

Nos últimos 50 anos, o Brasil adotou di-
versos modelos de controle de preços de 
medicamentos5. Entre 1968 e 1990, vigia um 
controle direto efetuado pelo extinto Conselho 
Interministerial de Preços (CIP), órgão do 
Ministério da Fazenda. Os planos Collor I e 
II instituíram, entre 1990 e 1992, o controle 
direto de preços. Do final da era Collor até 
2000, os preços foram liberados, passando a 
ser apenas acompanhados por órgãos gover-
namentais. Na prática, entre 1980 e 2001, os 
preços tiveram aumentos de 89% relativamen-
te ao valor do dólar, e de 541% na correção 
pela inflação (Bônus do Tesouro Nacional). 
Um aumento de 267% ocorreu entre 1987 e 

20006. É compreensível, portanto, que um 
dos destaques na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) sobre medicamentos, em 
meados de 20007 tenha sido as críticas aos 
‘aumentos abusivos’ nos preços desses produ-
tos. A CPI culminou na implantação, a partir 
de 2003, de um marco regulatório econômico 
para o mercado farmacêutico, que permanece 
essencialmente inalterado até os dias atuais. 

Por definição, um mercado sob regulação 
econômica é aquele que pode sofrer interven-
ções do Estado8. A regulação pressupõe par-
ticipação ativa das várias partes interessadas 
para equilibrar riscos e benefícios para todas. 
Interessados incluem produtores, importa-
dores, cadeia de distribuição, consumidores, 
financiadores e profissionais de saúde, que 
atuam como consumidores indiretos ao in-
fluenciarem a escolha dos produtos por meio 
das prescrições9.

Destarte, o presente ensaio pretende 
apresentar e discutir as regras aplicadas 
a preços do setor farmacêutico no Brasil, 
analisando fundamentos técnicos, con-
texto de implementação e implicações. 
Argumenta que, ainda que essa regulação 
tenha promovido avanços comparativa-
mente aos cenários pré-CPI, desestimulou 
a participação de atores interessados no 
debate, por sua formulação excessivamente 
economicista, e promoveu distorções inde-
sejáveis no mercado de medicamentos. Até 
o momento, configura uma política de pre-
cificação alinhada a interesses da indústria 
farmacêutica, mas nem sempre favorável 

regulatory model has reduced the strength of consumers in the debate. The current regulatory 
model has advanced in relation to previous liberalized pricing policies, but further improvement 
depends on the appropriation of the theme and increasing participation of consumers and health 
professionals in the regulatory process.

KEYWORDS Drug price. Government regulation. Drug industry.
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a princípios de funcionamento ótimo do 
mercado na perspectiva de consumidores 
e financiadores, principalmente em face 
do predomínio do financiamento direto do 
bolso pelas famílias.

O ensaio parte de uma revisão crítica de 
legislação, normas e documentos técnicos 
no sítio institucional da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) dos anos 2000 
até 2017. A análise crítica, que não pretendeu 
ser exaustiva, é fundamentada em artigos 
de periódicos nacionais e internacionais, 
teses e dissertações acessados via Pubmed 
e Google Scholar, além de publicações técni-
cas de órgãos do Legislativo e associações da 
indústria farmacêutica em sítios eletrônicos 
institucionais, acrescentando-se considerações 
sobre o contexto brasileiro de financiamento 
de medicamentos. 

A argumentação é desenvolvida em três 
seções. Na primeira, são apresentados os 
referenciais teóricos do estudo e aspectos 
básicos da dinâmica de ajustes de preços 
na economia, com destaque para o setor 
farmacêutico. A segunda seção é dedicada 
às regras para precificação de medicamentos 
no Brasil desde 2000 e respectivas fórmulas, 
premissas e críticas. A última seção traz 
uma análise do contexto de implementação 
e implicações da regulação, desenvolvendo 
as teses centrais deste ensaio e reflexões que 
poderiam informar uma eventual reformu-
lação de nosso marco regulatório.

Preços na economia e na 
indústria farmacêutica

Preços espelham uma relação entre oferta 
e demanda por produtos de distintas na-
turezas. A disposição dos consumidores 
para pagar depende do valor atribuído aos 
produtos, inclusive serem percebidos como 
essenciais e sua disponibilidade ou escassez 
no mercado. 

Os preços, em nível microeconômico, 
dependem da quantidade de ofertantes 

(concorrência/concentração do mercado) 
e tendem a permanecer vários meses sem 
modificação (price stickiness)10. Reajustes 
de preços podem ocorrer com a passagem 
do tempo (time dependent) ou em função de 
mudanças nas condições da economia (state 
dependent). No primeiro caso, as mudanças 
independem de motivações explicitamente 
econômicas, sendo exógenas à economia, 
podendo ocorrer com regularidade temporal 
definida ou aleatoriamente11. No segundo 
caso, as empresas ajustam seus preços 
segundo mudanças em seus custos ou no 
cenário econômico.

A indústria farmacêutica é tradicional-
mente considerada uma indústria de preços 
diferenciados por ser baseada em inovação 
e pesquisa12. Os monopólios criados pelas 
patentes concedidas a produtos inovadores 
reforçam a prática de preços elevados e uma 
alta lucratividade13. Como dificilmente é 
possível adiar o uso de um medicamento, 
a natural retração do consumo verificada 
quando os preços aumentam é bem menor 
do que para produtos considerados não 
essenciais, configurando o que a economia 
caracteriza como baixa elasticidade-preço14.

Dadas a singularidade da dinâmica de 
mercado e a essencialidade de seus produ-
tos, a indústria farmacêutica tem seus preços 
regulados na maior parte dos países. Onde 
há fornecimento público de medicamentos, 
a regulação de preços, além de proteger 
o consumidor, tenta reduzir o impacto de 
gastos com medicamentos sobre as contas 
públicas. 

No que tange à dinâmica de precificação, 
os preços de qualquer medicamento oscilam 
segundo interações entre oferta e demanda. 
Produtores e distribuidores (oferta), por um 
lado, definem limites mínimos aceitáveis 
de preços com base em custos de produção 
e retorno esperado sobre o investimento 
realizado. O mercado consumidor, por outro 
lado, atribui um valor ao produto e define 
aquilo que se dispõe a pagar, idealmente no 
contexto de um ambiente competitivo, no 
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qual haja possibilidade de escolher e optar 
por produtos ou marcas diferentes15. 

Nesse contexto, informação clara sobre a 
efetividade dos medicamentos aos prescrito-
res e sobre os preços deles ao consumidor é 
um pilar central da regulação. A inexistência 
de referências confiáveis sobre efetivida-
de, preços e possibilidades de substituição 
dos medicamentos cria um ambiente de 
‘assimetria de informação’, que prejudica 
o equilíbrio de mercado15.

Ao propor um preço para seu produto, a 
empresa farmacêutica já terá investigado a 
disposição dos consumidores de pagarem 
pelo produto e investido em estratégias para 
majorar essa percepção de valor, como ações 
de marketing com os médicos. O preço pro-
posto ficará entre o maior valor possível 
acima do menor retorno do investimento 
admitido pela empresa e o máximo supor-
tável pelo consumidor15. Nesse sentido, os 
preços podem flutuar em uma faixa, em 
geral, bastante ampla, em que custos de 
produção tendem a ser uma variável de 
baixa relevância frente ao ‘valor’ atribuído 
ao produto.

A regulação, portanto, deve buscar pro-
mover equilíbrio entre lucros aceitáveis 
para a indústria e preços acessíveis para 
consumidores e financiadores. Isso envolve 
a modulação da capacidade das empresas de 
impor preços (força de mercado) e a redução 
da assimetria de informação, no sentido de 
possibilitar escolhas informadas por parte 
dos consumidores/prescritores em aspectos 
relativos a preço e benefícios dos medica-
mentos (custo-benefício). 

Os regimes de financiamento de medica-
mentos são muito relevantes para nortear 
as diretrizes regulatórias. Em mercados nos 
quais predomine o financiamento público 
de medicamentos, o polo consumidor, re-
presentado pelo governo, tende a ter mais 
poder de barganha do que naqueles em 
que predominem consumidores isolados 
pagando diretamente, caso do Brasil. 

Regras contemporâneas 
para precificação de 
medicamentos no Brasil 

Como desdobramento da CPI de 2000, ficou 
definida a necessidade de reduzir a escalada de 
preços de medicamentos e realinhá-los a pata-
mares da década anterior. Duas medidas foram 
tomadas. A primeira foi a desoneração da tri-
butação dos medicamentos pelo PIS/Cofins 
(Programa de Integração Social/Contribuição 
para Financiamento da Seguridade), que 
reduziu imediatamente os preços em 10% e 
transformou o Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
no principal imposto sobre medicamentos no 
País. A segunda compreendeu estabelecer le-
gislação16,17 para desindexar os preços de medi-
camentos de índices de correção pela inflação. 
A Lei nº 10.213/2001 tinha vigência restrita 
a 2001 e criava a Câmara de Medicamentos 
(Camed), encarregada de definir reajustes 
e acompanhar o mercado. O teto anual para 
Reajuste Médio de Preços (RMP) seria baseado 
na Evolução Média de Preços (EMP) e em um 
Índice Paramétrico de Medicamentos (IPM), 
definido pelo Grupo de Trabalho de Regulação 
do Setor Farmacêutico16. 

Nesse primeiro momento, o Grupo de 
Trabalho optou por um modelo de regulação 
baseado no controle de lucros das empresas. 
Esse modelo previa a recomposição de custos 
setoriais – inclusive variações nos custos de 
matéria-prima nacional e importada, mão 
de obra e amostra grátis – acrescida de uma 
margem fixa de lucro líquido (quadro1)18. O 
IPM para 2001 foi fixado em 4,4%, bem abaixo 
da inflação (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA) de 7,67%.

Essa primeira lei foi substituída pela Lei 
nº 10.742/200319, com por prazo de validade 
indeterminado e com duas alterações funda-
mentais em relação à anterior. 
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A Camed seria substituída pela Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED), com as atribuições de: a) autorizar 
preços de entrada para medicamentos novos 
no mercado brasileiro; e b) acompanhar o 
mercado e autorizar reajustes de preços para 
medicamentos já comercializados, nos limites 
permitidos pela Lei19. 

A atuação da regulação do setor farmacêuti-
co passava a pautar-se em um modelo de teto de 
preços, regido por mecanismos que estimulem 
a oferta de medicamentos e a competitividade 
do setor19. A estratégia regulatória previa au-
mentar a concorrência no setor farmacêutico 
para reduzir a concentração e a capacidade 
das empresas de imporem preços (força de 
mercado). Nesse sentido, criava incentivos à 
introdução de novos produtos – fossem eles 
novas apresentações, formas farmacêuticas, 
associações de fármacos já existentes ou 

genéricos – e definia uma fórmula de reajuste 
de preços em que medicamentos de segmen-
tos com menos concorrência (mercados mais 
‘concentrados’) recebem reajustes menores. 

Definição de preço de 
entrada de medicamentos 
novos 

O preço base para definir o preço de entrada de 
medicamentos novos no mercado brasileiro é 
o Preço de Fábrica (PF). Os medicamentos são 
classificados segundo critérios de inovação e 
ganho terapêutico (Categorias I e II), ou como 
produtos que possam contribuir para aumen-
tar a concorrência no mercado (Categorias III 
a VI) (quadro 2)20,21.

Quadro 1. Pesos e parâmetros dos componentes no preço final de medicamentos em 2002

Item Peso (2002) Parâmetro

Índice de correção matérias-primas 
importadas

29,02% Cesta de moedas composta pelo dólar (50%), marco 
alemão (15%) e franco suíço (35%)

Matérias-primas locais 4,34% IPCA geral

Mão de obra 4,30% IPCA geral

Outros custos 6,54% IPA industrial

Despesa de pessoal 8,61% IPCA geral

Outras despesas 23,34% IPCA geral

Amostra grátis 5,55%  -

Lucro líquido 18,30%  -

Fonte: Elaboração própria a partir de informações obtidas junto ao Grupo de Trabalho de Regulação do Setor Farmacêutico, com 
participação do setor regulado16.

Categorias Nível de inovação Requisitos Critérios para definição de Preço de Fábrica

I Inovadores Com ganhos terapêuticos; 
a) Maior eficácia;
b) Mesma eficácia, com menos eventos 
adversos;
c) Mesma eficácia, com menor custo total 
do tratamento

• PF* não superior ao praticado pelos países de referênciaa para o 
mesmo produto, sendo necessária a comercialização em pelo menos 
3 dos países;
• Produto não comercializado em pelo menos 3 países de referência: 
definição de preço provisório revisto a cada 6 meses.

Quadro 2. Categorias e critérios para definição de preços de entrada de novos produtos e novas apresentações no mercado brasileiro



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 543-558, ABR-JUN, 2019

Dias LLS, Borges dos Santos MA, Santos Pinto CDB548

A partir da classificação de seu produto 
em uma dessas categorias, o fabricante 
propõe à CMED um PF de entrada. No caso 
de o medicamento não ser comercializado 
no País, o preço não pode ser superior ao 
praticado em pelo menos três entre nove 
países de referência – Austrália, Canadá, 
Espanha, Estados Unidos da América, 
França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e 
Portugal20,21. Adicionalmente, para medi-
camentos inovadores (Categorias I e II), o 
preço proposto deve basear-se em estudos 
que demonstrem eficácia e benefícios eco-
nômicos. Para medicamentos das demais 
categorias, os preços de lançamento são 
referenciados ao mercado interno. 

A regulação brasileira vem cumprindo 
bem seu objetivo de ampliar a quantidade de 
produtos no mercado. Entre 2013 e 2016, as 
solicitações para precificação de novas apre-
sentações cresceram 42%. Apenas em 2016, a 
CMED analisou propostas para 2.407 novas 
apresentações, em que predominaram gené-
ricos (Classe VI) (42%) e novas apresentações 
de produtos já comercializados pelo fabricante 
(Classe III) (24%). Apenas 2% foram molécu-
las inovadoras (Classe I)22, existindo ainda a 
conceitualmente confusa Classe II (produtos 
inovadores sem ganhos terapêuticos). 

O quadro 3 mostra as classificações com 
precificação pleiteada segundo categoria e a 
redução média dos preços de entrada após a 

Quadro 2. (cont.)

II Inovadores Sem ganhos terapêuticos • PF definido segundo custo do tratamento com medicamentos co-
mercializados para a mesma indicação terapêutica – não pode ser 
superior ao menor preço praticado nos países de referência;
• Se o mesmo produto não for comercializado nos países de referên-
cia: preços de produtos com o mesmo princípio ativo serão conside-
rados.

III Novas apresenta-
ções

Medicamento já comercializado pelo 
fabricante

• PF proposto não poderá ultrapassar a média aritmética dos preços 
das apresentações dos medicamentos comercializados pela empresa 
com mesma concentração e forma farmacêutica;
• Se o critério acima não for atendido: a média é obtida com base nas 
apresentações da mesma forma farmacêutica, guardando-se a pro-
porcionalidade direta com a concentração do princípio ativo.

IV Novas apresenta-
ções

Medicamento NÃO comercializado pelo 
fabricante

• Preço proposto não deve ultrapassar o preço médio ponderado de 
apresentações de produtos com os mesmos princípios ativo, concen-
tração e forma farmacêutica já comercializadas;
• Se o critério acima não for atendido: todas as apresentações do 
mesmo princípio ativo e mesma forma farmacêutica são consideradas 
no cálculo.

Novas formas 
farmacêuticas

Medicamento já comercializada pelo 
fabricante

V Novas associações 
de fármacos

Nova associação de fármacos no Brasil • Preço definido de acordo com custo do tratamento para produtos 
comercializados para a mesma indicação. O custo não pode ser maior 
que o menor preço praticado nos países de referência;
• Nova forma farmacêutica com ganho terapêutico: pode-se utilizar a 
diferença relativa da média dos preços nos países de referência;
• Ganho terapêutico por tecnologia nacional: fabricante pode justificar 
preço proposto a CMED.

Novas formas 
farmacêuticas

Nova forma farmacêutica no Brasil

VI Medicamentos 
genéricos

De acordo com a Lei nº 9.787, de 10 de 
fevereiro de 1999

• Preço máximo equivalente a 65% do preço do medicamento de 
referência;
• Se nova apresentação de genérico já comercializado: PF não pode 
ser maior que a média aritmética dos preços das outras apresenta-
ções do mesmo genérico, de igual concentração e forma farmacêuti-
ca, comercializado pela empresa.

Fonte: Resolução nº 2, de 5 de março de 200420.

*PF = Preço de Fábrica.
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análise pela CMED. Na visão do relatório da 
CMED, categorias com critérios de análise 
menos objetivos tendem a ter maiores per-
centuais de indeferimento e redução média 
dos preços de entrada22. Essa é uma consta-
tação improcedente, já que a Categoria I, na 
qual as regras de precificação incluem preços 

internacionais e estudos econômicos, em geral 
complexos, tem médias de redução nos preços 
pleiteados pelo fabricante menores do que os 
genéricos, cujas regras de precificação são as 
mais objetivas. Isso ocorre, pois a regulação é 
fundamentalmente desenhada e operada para 
o benefício da indústria9. 

Quadro 3. Análises de pedidos de precificação de apresentações novas de medicamentos, segundo categoria.

Categoria Quantidade 
apresentações

% Redução média de preço 
de entrada após análise

I – Inovadores 47 2 13,38

II – Inovadores 119 5 38,78

III – Novas apresentações 587 24 22,79

IV –  Novas apresentações/ Novas formas farmacêuticas 342 14 21,44

V – Novas associações de fármacos/Novas formas farmacêuticas 36 1 19,50

VI – Genéricos 1011 42 18,15

Transferência de titularidade 176 4 21,77

Outros casos omissos 89 4 37,98

Fonte: Anvisa, 2017. Relatório de Atividades da Secretaria Executiva da CMED22.

A partir da definição do PF de entrada, 
são calculados Preço Máximo de venda ao 
Consumidor (PMC) e Preço Máximo de 
Venda ao Governo (PMVG), aplicável a uma 
lista variável de medicamentos que onerem 
de forma expressiva as compras públicas. O 
PMVG implica a aplicação de um desconto 
obrigatório, o Coeficiente de Adequação de 
Preço (CAP), ao PMC21,23. 

Reajuste de preços 
de medicamentos já 
comercializados

Uma vez introduzidos no mercado, os medi-
camentos passam a ter seus preços máximos 
reajustados anualmente segundo o modelo 
teto de preços (price cap)24. O fabricante/

fornecedor é livre para alterar seus preços, 
contanto que não ultrapassem o teto permi-
tido pela regulação25. A fórmula de reajuste 
máximo permitido inclui um índice geral de 
inflação da economia, sujeito a descontos ou 
acréscimos que variam em função de níveis 
de concorrência do segmento de mercado no 
qual o medicamento se insere. 

A fórmula que define a Variação Percentual 
do Preço (VPP) anual dos medicamentos é 
apresentada na Lei nº 10.742/200326 como: 
VPP=IPCA-X+Z27,28.

A correção básica pelo IPCA é ajustada 
segundo os fatores X (Fator de produtividade 
da indústria farmacêutica), Y (Fator de ajuste 
relativo entre setores) e Z (Fator de ajuste 
relativo intrassetor). 

 O Fator X27,28 busca captar mudanças nas 
condições de produção dos medicamentos 
que gerem redução dos custos, o que, em 
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tese, deveria traduzir-se em uma redução dos 
preços no mercado. Esse é o motivo pelo qual 
aparece como ‘deflator’ na fórmula. 

Ainda que a produtividade do setor far-
macêutico não seja uniforme, o Fator X é um 
fator único, aplicável a todos os segmentos da 
indústria farmacêutica (incluindo produtos 
farmacêuticos e farmoquímicos). É definido 
com base no Índice de Produtividade do Setor 
Farmacêutico, que utiliza um modelo eco-
nométrico preditivo e considera uma razão 
entre Índice de Produção Física e total de 
horas trabalhadas no setor farmacêutico29. O 
Fator de produtividade (X) nunca é negati-
vo, pois, se isso fosse admitido, acrescentaria 
um valor a mais ao IPCA segundo a fórmula. 
Quando a previsão de produtividade para a 
indústria farmacêutica é negativa, o Fator X 
assume valor nulo29. Na prática, quanto menor 
a produtividade estimada para o setor, maior 
o aumento permitido.

O Fator Y incorpora variáveis relevantes no 
sentido oposto, ou seja, aumentos nos custos 
de produção da indústria farmacêutica, que 
precisariam ser compensados. Seu cálculo 
considera médias anuais de variação de custos 
com importação de insumos e variação das 

tarifas públicas (como a taxa de variação real 
da energia elétrica – definida pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel e ajus-
tada pelo IPCA). Quando o Fator Y é negativo, 
representando queda dos custos de produção, 
não há subtração deste fator do IPCA, e seu 
valor permanece zero. Valores negativos do 
Fator Y são acumulados e descontados em 
momentos futuros de aumento dos custos de 
produção (Fator Y positivo)30.

Os níveis de concorrência do mercado 
definem-se segundo o chamado Fator Z. O 
parâmetro original do texto da lei definia 
o Fator Z como concentração de mercado 
segundo participação de genéricos em cada 
segmento. Quanto mais genéricos, maior a 
concorrência. Após uma consulta pública re-
alizada em 2014, passou-se a utilizar o Índice 
de Herfindahl-Hirschman (IHH), um método 
mais complexo, que analisa os chamados mer-
cados relevantes28.

O Fator Z aloca os medicamentos em três 
níveis de concentração do mercado, atribuindo 
a eles autorizações de reajuste distintas, referi-
das a ficarem ou não obrigadas a descontarem 
o Fator X ( figura 1) 

Figura 1. Níveis de concentração do mercado

VPP = IPCA + Y -

0

X/2

X
Nível 3: mercado concentrado, desconto total de
produtividade Z=0; logo 0-X=-X

Nível 2: mercado de concentração média, desconta
50% de produtividade X/2=Z; logo +X/2-X=x/2

Nível 1: mercado pouco concentrado, não incide
desconto de produtividade X=Z; logo +X-X=0

Fonte: Elaboração própria
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A Tabela de Teto de Preços (PF, PMC e 
PMVG) é atualizada anualmente para cada 
medicamento, apresentação e marca, em geral, 
no mês de abril, segundo as várias alíquotas 
de ICMS estaduais, ficando disponibilizada 
para consulta do sítio da Anvisa. 

Críticas às regras atuais 

Nos últimos anos, muitas foram as críticas 
feitas ao modelo regulatório de preços de 
medicamentos, abrangendo desde aspectos 
gerais do modelo até considerações técnicas 
pontuais à fórmula adotada24,31-36. 

Uma primeira e importante consideração é 
a de que os modelos regulatórios baseados em 
teto de preços, como os adotados no Brasil, 
pressupõem realinhamentos dos preços aos 
valores de mercado a cada dois até, no máximo, 
cinco anos37. Sustenta-se, inclusive, que esse 
modelo seja temporário e aplicável a momentos 
de transição35. No Brasil, permanece há 15 anos 
em vigor, sem qualquer realinhamento, com 
consequentes distorções acumuladas entre 
preços máximos permitidos e preços praticados.

Alega-se que o modelo de teto de preços 
traz benefícios ao consumidor ao incentivar as 
empresas a buscarem reduzir custos, gerando 
maior eficiência para permitir maiores lucros, 
o que não seria possível em um modelo baseado 
em controle de lucros. As hipóteses subjacen-
tes são que uma redução nos custos gere queda 
de preços ou que a maior produtividade seja 
captada no Fator X e reverta como benefício 
aos consumidores. Na prática, reduções de 
custos não necessariamente acompanham-
-se de quedas nos preços24. Assim, o modelo 
seria mais indicado para promover eficiência 
produtiva nas empresas do que para propiciar 
reduções de preços35.

Nesse sentido, Luciana Teixeira acertada-
mente questiona se o objetivo principal da 
regulação seria incentivar ganhos de produti-
vidade nas empresas ou garantir preços mais 
baixos para ampliar o acesso a medicamentos. 
Há que se considerar, também, que incentivos 

para reduzir custos podem favorecer práticas 
que comprometem a qualidade dos produtos 
sujeitos a controle32.

A centralidade conferida à concorrência é 
outra questão controversa. Estudos mostraram 
que, para uma lista de mais de uma centena 
de medicamentos essenciais, inexiste relação 
entre quantidade de fabricantes e preços38. 
Paradoxalmente, por integrarem mercados 
em que há mais concorrência, medicamentos 
essenciais e genéricos comumente usados são 
os que fazem jus aos maiores reajustes segundo 
a legislação. Uma fórmula que permite reajus-
tes maiores a setores nos quais as reduções de 
custos tendem a ser mais acentuadas propicia 
um descolamento do movimento natural do 
mercado de redução relativa do preço desses 
medicamentos ao longo do tempo, que des-
moraliza a regulação. 

Adicionalmente, o estímulo ao lançamen-
to de novos medicamentos para aumentar a 
concorrência inunda o mercado com produtos 
que não agregam valor terapêutico e contri-
buem para aumentar a ‘poluição informacio-
nal’ para prescritores e consumidores. Essa 
é uma prática pouco comum em países com 
financiamento público elevado de medicamen-
tos baseado em critérios claros de reembolso 
governamental segundo princípio ativo. 

A forma de definição dos preços de entrada 
dos medicamentos pode ser criticada por dois 
motivos. Primeiro, em mercados em que há 
controle de preços, diante da incerteza dos 
patamares de consumo de qualquer medica-
mento novo, as empresas tendem a propor 
preços de entrada mais elevados39, frustrando 
os objetivos da regulação. O segundo motivo 
refere-se à utilização de preços de referência 
externos ou internacionais40. Essa política 
é adotada principalmente em países de alta 
renda, que usam como referência países de 
região geográfica, economias e situação de 
saúde similares. As referências internacio-
nais brasileiras não preenchem esses critérios, 
tampouco consideram diferenças de renda e 
disponibilidade para pagar41. 

O uso de preços de referência externos 
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por grande número de países tem, ademais, 
incentivado a indústria farmacêutica a prio-
rizar lançamentos de medicamentos novos 
em países onde os preços são mais altos42, 
garantindo preços de referência sempre os 
maiores possíveis e retardando lançamentos 
em países que pagam menos. 

Quanto à fórmula de reajuste anual, todos os 
fatores foram alvos de crítica. A adoção do IPCA 
gera correções nos preços teto que são sempre 
ascendentes, quando, no mercado de medica-
mentos, pela elevada contribuição da patente no 
preço inicial, os produtos mais antigos tendem 
a uma redução gradual de preços31. Além disso, 
o IPCA compõe a fórmula de reajuste de preços 
em três momentos: no índice de inflação; como 
variável explicativa do método utilizado para 
o cálculo do Fator X; e no Fator Y, que incor-
pora novamente ao cálculo do ajuste, a título 
de recomposição de custos setoriais, variáveis 
já contabilizadas no IPCA33.

Sobre o Fator X, que representa a produ-
tividade setorial, a literatura fornece pouca 
orientação. A escolha dos parâmetros corre-
tos para esse Fator é crítica. Se o Fator X for 
baixo demais, as empresas auferirão de lucros 
excessivos, colocando em risco o suporte 
político ao modelo. Se o Fator X for muito 
elevado, o modelo será erodido pela falta de 
adesão das empresas43. No caso brasileiro, 
diferentes formas de cálculo da produtividade 
podem gerar resultados opostos aos obtidos 
na CMED34. Alguns autores ainda ressaltam 
que não está claro o que está sendo medido 
como produtividade no método adotado, bem 
como as relações entre a série de produtivi-
dade (variável dependente) e taxas de câmbio 
real/dólar, Produto Interno Bruto (PIB), Taxa 
Básica de Juros (Selic) e IPCA (variáveis 
explicativas)33,34. 

Outra questão polêmica é o fato de o Fator 
Y não assumir valores negativos – o que es-
pelharia uma saudável queda dos custos de 
produção, com potencial contribuição para 
uma redução paulatina de preços de medica-
mentos ao longo do tempo. Na regra brasileira, 
uma queda nos custos de produção (Fator Y 

negativo) transforma-se em zero e ‘acumula-
-se’ para ser descontada em momentos futuros 
em que passe a ser positiva10. Se vários anos 
sucessivos transcorrerem com queda nos custos 
de produção, o consumidor deixará de usu-
fruir dos descontos acumulados ao longo desse 
período. Há também problemas relacionados 
com a matriz insumo-produto adotada para 
calcular custos de produção, que não fornece 
informações no nível de desagregação reque-
rido, tampouco é atualizada regularmente33. 

Quanto ao Fator Z, que delimita os três 
níveis de concentração de mercado para fins 
de reajuste, este está atrelado à definição dos 
‘mercados relevantes’, que pode ser muito 
variável. Definições de abrangência demasia-
damente amplas resultam em subestimação do 
mercado real, enquanto definições mais redu-
zidas levam a superestimação do mercado44. 

O contexto da 
implementação da 
regulação

A análise das políticas brasileiras de regulação 
contemporâneas deve considerar o contex-
to de seu surgimento e a conformidade com 
os modelos regulatórios que as informam. 
Após a CPI de medicamentos, consolidaram-
-se iniciativas de controle de preços em que 
foram adotados em sucessão dois modelos 
de regulação – controle de lucros, com de-
sindexação dos preços em relação ao IPCA, 
na Lei nº 10.213/200116; e controle por teto 
de preços, na Lei nº 10.742/200326, que res-
tabelece a indexação, e prioriza dinâmicas 
de mercado – produtividade e concorrência 
setoriais. Não há como avaliar se o primeiro 
modelo, que foi rapidamente substituído, teria 
mais sucesso do que o atual. 

Também não resta dúvida de que a regu-
lação de preços de medicamentos promoveu 
avanços comparativamente aos cenários pré-
CPI. Ainda que a CPI tenha recomendado a 
desindexação, a opção pela indexação ao IPCA 
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no modelo regulatório atual se deu em um 
contexto de aumentos que excediam em muito 
a inflação, o que já transforma aumentos atre-
lados à inflação em ganho para o consumidor35. 

Um ponto a destacar é o fato de a regulação 
contemporânea estar assentada em Leis espe-
cíficas. A Lei nº 10.742/2003 explicitamente 
estabelece não apenas o modelo regulatório, 
mas também a fórmula de reajuste a ser usada. 
A lei anterior deixava a definição do IPM a 
cargo do Grupo de Trabalho de Regulação do 
Setor Farmacêutico, uma situação semelhante 
a que temos na regulação da saúde suplemen-
tar16,26. Nesse sentido, pode-se alegar que a 
legislação vigente reduz a possibilidade de 
adoção de parâmetros discricionários, que 
podem eventualmente voltar-se contra os 
melhores interesses do consumidor.

Entretanto, a opção por leis específicas 
engessa a regulação. O Tribunal de Contas 
da União (TCU), que vem tendo importan-
te papel no apontamento de fragilidades do 
modelo regulatório, considerou que a Lei nº 
10.742/200326 não dá respaldo à CMED para 
corrigir distorções encontradas no mercado 
brasileiro, pois implica baixa discricionarie-
dade para rever preços utilizando formas não 
previstas na lei45. 

O engessamento, no entanto, é relativo, 
como fica claro na efemeridade da Lei nº 
10.213/200116, com vigência de apenas um ano. 
O grande obstáculo parece residir no acesso ao 
Legislativo para gerar mudanças na lei. Mais 
do que um processo técnico, a regulação é um 
processo político9, recomendando-se um empo-
deramento dos consumidores no diálogo com o 
Legislativo, dominado por lobbies da indústria. 

O relatório do Acórdão 3.016/2012 do 
TCU recomendou ao Ministério da Saúde 
rever o modelo regulatório previsto na Lei 
nº 10.742/200326, de forma a desvincular os 
reajustes da inflação. Após ser constatado que 
86% dos medicamentos de uma amostra de 
fármacos com maior faturamento apresen-
tavam preço acima da média internacional, 
sendo 46% com maior preço no Brasil, re-
comendou também a revisão periódica dos 

preços a partir de critérios como comparação 
internacional, variação cambial e custos dos 
diferentes tratamentos31,45. 

O Acórdão deu margem à consulta pública 
implementada pela Anvisa entre dezembro 
de 2014 e janeiro de 201546, que culminou na 
mudança de parâmetros para cálculo do Fator 
Z, mostrando que algum grau de alteração na 
forma de cálculo dos parâmetros é viável, ainda 
que vigore a lei atual. Chamaram atenção não 
só a exiguidade do prazo para opinar, mas o 
fato de 70% das contribuições encaminhadas 
serem de associações de empresas farmacêu-
ticas. Isso destaca a necessidade de prover 
condições para ampliar a participação e o nível 
de informação de consumidores e profissionais 
de saúde nesse debate.

Uma consideração importante na análise 
das políticas de regulação de preços de medi-
camentos é a configuração do mercado consu-
midor, muito negligenciada na legislação atual. 
O amplo predomínio do gasto direto do bolso 
como mecanismo de financiamento fragiliza a 
constituição de um poder de compra organizado 
para se contrapor ao poder de ditar preços da 
indústria farmacêutica. No Brasil, compras go-
vernamentais são objeto de regras mais favorá-
veis do que as compras realizadas diretamente 
pelo consumidor20, mas representam menos de 
20% do faturamento do mercado. 

A ampla disponibilidade de informação 
confiável e transparente sobre preços prati-
cados e efetividade dos medicamentos seria 
fundamental para reequilibrar o mercado. Um 
ponto-chave das críticas acadêmicas32,36 e de 
Órgãos de Controle31 é justamente o questio-
namento da eficácia regulatória da Tabela de 
Tetos de Preços da CMED, que deveria ser 
referência também para preços ao consumidor. 
Contudo, o enorme descompasso entre preços 
efetivamente praticados e os preços-teto da 
Tabela47 é admitido pela própria indústria. Os 
‘descontos’ médios praticados pelas empresas 
no mercado nacional em relação a preços-teto 
CMED aumentaram de 34,69% em 2012 para 
41% em 201647. Tetos de preços descolados 
das referências regulatórias contribuem para 
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assimetria de informações e concedem à in-
dústria ‘gordura’ para aumentar preços de 
mercado a qualquer tempo.

A exigência de fornecimento de infor-
mações sobre volumes e valores de vendas 
pela indústria farmacêutica integra o modelo 
regulatório desde 2004, com a definição do 
Sistema de Acompanhamento do Mercado 
de Medicamentos (SAMMED/Anvisa) e a 
obrigatoriedade do envio do Relatório de 
Comercialização48. Entretanto, enfrentou re-
sistências por parte da indústria. A Resolução 
CMED nº 2/201449 instituiu a obrigatoriedade 
de informações semestrais detalhadas pela 
indústria farmacêutica por meio eletrônico. 
A partir de 2015, essas informações passa-
ram a ser usadas não só para monitorar o 
mercado, mas também para medir concor-
rência e definir o índice HH na elaboração do 
Fator Z. O SAMMED permitiria uma revisão 
bem informada sobre preços praticados, mas 
sua potencialidade para este fim permanece 
inexplorada, pois a informação tem tratamen-
to confidencial e não pode ser divulgada de 
forma desagregada21. 

Em 2017, em meio a polêmicas em torno da 
Tabela da CMED, o órgão emitiu a Orientação 
Interpretativa nº 2/201750, que esclarece que 
a Tabela CMED é tão somente uma Tabela 
de Teto de Preços. A referência para preços 
de comercialização de medicamentos são 
os preços divulgados nas publicações espe-
cializadas de grande circulação da indústria 
farmacêutica. A prática de preços superiores 
aos dessas publicações passa a ser considera-
da abusiva e infração às normas regulatórias, 
introduzindo-se na regulação um parâmetro 
externo à Agência reguladora e produzido 
pelo próprio setor regulado.

Com isso, o que também se estabelece 
no mercado de preços de medicamentos é 
um agravamento das assimetrias de infor-
mações. A regulação passa a admitir duas 
tabelas alternativas de preços máximos – 
uma da Agência Regulatória, com reconhe-
cidas distorções, e outra, elaborada pela 
própria indústria farmacêutica. 

Aparentemente, a indústria farmacêutica 
não tinha, até recentemente, muitos ques-
tionamentos ao modelo regulatório vigente. 
Com a cronificação da crise econômica no 
País, começam a crescer clamores como as 
de que “há 11 anos o reajuste de preços de 
medicamentos fica abaixo da inflação”51(1). Tais 
alegações consideram somente os parâmetros 
de reajustes de preços e desconsideram o lan-
çamento de um número crescente de produtos 
a preços internacionais no mercado brasileiro, 
gerando aumento do peso dos medicamentos 
na cesta de consumo das famílias.

No que diz respeito à posição da indústria 
farmacêutica, vale a premissa de Cespedes et 
al.52: em um contexto de inflação positiva e 
sustentada, típico da maioria das economias, 
é comum às empresas recorrerem, mais do 
que a definições de níveis de reajuste, a tenta-
tivas de estabelecer uma política atraente de 
preços. O intuito dessas políticas seria preser-
var ao máximo uma flexibilidade ascendente 
de preços, que permita aproveitar oportuni-
dades de mudança e as proteja de eventuais 
choques econômicos. Idealmente, a indústria 
define os patamares iniciais de preços e uma 
taxa incondicional que as possibilite atualizar 
seus preços futuros – “uma taxa de inflação 
específica da empresa”52(3). 

Considerando a exposição das econo-
mias emergentes a choques53, as empresas 
somente concordarão com regras que limitem 
reajustes de preços se as políticas de reajuste 
forem consideradas satisfatórias, segundo sua 
perspectiva9. Na década de 1990, incertezas 
econômicas e altíssimos índices inflacioná-
rios favoreceram pressões para desvincular 
os reajustes de qualquer indicador. Em uma 
situação de maior estabilidade inflacionária, 
já perceptível no País por ocasião da CPI de 
Medicamentos, o teto de preços da CMED 
criou um ‘seguro’ inicial dos níveis de preço e 
uma taxa incondicional para reajustes futuros, 
baseada na inflação. 

Enquanto a inflação e o câmbio permane-
cerem sob controle, parece interessante para 
a indústria apostar na indexação dos preços ao 



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 543-558, ABR-JUN, 2019

Regulação contemporânea de preços de medicamentos no Brasil – uma análise crítica 555

IPCA e pressionar para acelerar a introdução 
de novos medicamentos a preços internacio-
nais ou ‘novas’ formas e apresentações a preços 
reanalisados pela CMED.

Com o arrastar da crise econômica e, par-
ticularmente, com as persistentes altas no 
câmbio, a indústria volta a manifestar des-
conforto com o panorama regulatório. Ou seja, 
em cenários de maior instabilidade econômica, 
pode-se voltar a ter pressões por mudanças 
regulatórias partindo da indústria. 

No cenário brasileiro, abundam também 
fatores que contribuem para a assimetria de 
informações, com uma enorme profusão de 
comunicados, normas interpretativas e o res-
paldo oficial a múltiplas tabelas de referência 
para preços de medicamentos. Acrescente-se a 
isso o fato de a discussão ser dominada por eco-
nomistas e advogados e mantida em um nível 
de tecnicismo que desestimula a participação 
dos profissionais de saúde. Considerando-se 
a teoria da regulação e a necessidade de re-
presentação de todas as partes interessadas, 
bem como a capacidade de mobilização de 
profissionais da saúde pública, é urgente que 
estes últimos se apropriem dessa temática. 

Considerações finais

O modelo regulatório brasileiro para preços de 
medicamentos nem sempre é favorável a prin-
cípios de funcionamento ótimo do mercado na 
perspectiva de consumidores e financiadores. 
A regulação vigente tem como norte reduzir 
a força de mercado dos produtores e sua ca-
pacidade de impor preços pelo aumento da 

produtividade, eficiência e concorrência da 
indústria farmacêutica. Embute a premissa 
de que a simples ampliação da concorrência, 
sem maiores análises sobre a natureza dessa 
concorrência ou as características do mercado 
consumidor e seu financiamento, implique 
redução de preços. 

Ao estimular o lançamento de novos produ-
tos, a regulação acaba por criar oportunidades 
para situações de ‘falsa concorrência’, que con-
corre para agravar a assimetria de informações 
em um mercado sustentado pelo desembolso 
direto de uma população com níveis de in-
formação muito baixos. O crescente descola-
mento entre preços praticados no mercado e 
as Tabelas de Tetos de Preços oficiais reduz 
ainda mais o poder desse consumidor de saber 
escolher e influenciar preços. 

Caberia realinhar periodicamente os tetos de 
preços à realidade de mercado, em concordância 
com o recomendado pela literatura para esse 
modelo regulatório, e garantir maior poder ao 
consumidor. Nesse sentido, uma medida ime-
diata seria aumentar a transparência dos preços 
ao consumidor (pacientes e prescritores). Os 
esforços engendrados pela Anvisa nesse sentido 
ainda são largamente insuficientes.
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RESUMO Esse estudo configura-se como uma pesquisa bibliográfica do Programa Mais Médicos, 
especificamente, sobre a produção científica referente ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, o 
eixo de provimento emergencial de profissionais. Para tanto, foi realizada busca na Biblioteca 
Virtual em Saúde, nos bancos de dados da Medline, Lilacs e SciELO, no Banco de Teses e 
Dissertações da Capes e na Plataforma de Conhecimento do Programa Mais Médicos, orga-
nizada pela Rede de Atenção Primária em Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletica 
(Abrasco). O descritor usado foi ‘Programa Mais Médicos em Saúde’. Os dados demonstram 
um esforço em análises do Programa a partir dos espaços locais onde se desenvolvia a política, 
o que permite a compreensão da implementação do Programa, nas diferentes regiões do País. 
No entanto, verificou-se pouca produção de conhecimentos e pesquisas advindas dos servi-
ços, sendo realizadas, em grande parte, pelas Instituições de Ensino Superior. Nesse estudo, 
verificou-se o interesse de diferentes áreas de conhecimento, o que permite a construção de 
caminhos para uma análise crítica da política em curso, rompendo com a ideia que apenas um 
campo específico tem capacidade de construir conhecimento sobre política.

PALAVRAS-CHAVE Política de saúde. Planos e programas de saúde. Emprego. Revisão.

ABSTRACT This study is a bibliographical research of the Mais Médicos Program, specifically, on 
the scientific production referring to the Project More Doctors for Brazil, the axis of emergency 
provision of professionals. To that end, a search was made for the Virtual Health Library, the 
Medline, Lilacs and SciELO databases, the Capes Thesis and Dissertations Bank and the Doctors’ 
Knowledge Platform, organized by the Primary Health Care Network of the Brazilian Association 
of Public Health (Abrasco). The descriptor used was ‘Program More Doctors in Health’. The data 
demonstrate an effort in analyzes of the Program from the local spaces where the policy was 
developed, which allows the understanding of the implementation of the Program in the different 
regions of the country. However, there was little production of knowledge and research resulting 
from the services, and was largely carried out by Higher Education Institutions. In this study, the 
interest of different areas of knowledge was verified, which allows the construction of ways for 
a critical analysis of the current policy, breaking with the idea that only a specific field has the 
capacity to build knowledge about politics.

KEYWORDS Health policy. Health programs and plans. Employment. Review.
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Introdução

O Programa Mais Médicos (PMM) foi lançado 
como resposta a demandas sociais em um 
momento de crise, as quais culminaram em 
manifestações de rua em junho e julho de 2013: 
as chamadas ‘Jornadas de Junho’. Dentre as 
pautas desse movimento social, destacava-se 
a má qualidade dos serviços públicos. Nesse 
sentido, mais uma vez, observa-se que, apesar 
das evidências de pesquisas, as pressões po-
líticas de vários grupos de lobby e da mídia 
induzem os tomadores de decisão a apresentar 
respostas rápidas em um curto período na 
formulação de uma política1.

 Ainda em 2013, novos prefeitos e verea-
dores iniciavam seus mandatos, protestando 
contra a falta de médicos nos municípios lo-
calizados em regiões de baixa atratividade 
para esses profissionais. Esse movimento 
constituiu a Marcha dos Prefeitos, que tinha 
como tema ‘Cadê o Médico?’. Dessa forma, o 
PMM foi constituído a partir da articulação de 
ações em fase de planejamento ou de execução 
que, no conjunto, procuravam dar respostas 
de curto, médio e longo prazo aos problemas 
enfrentados pela área da saúde. Embora, no 
seu conjunto, seja um programa novo, as so-
luções que o compõem já estavam formuladas 
separadamente, esperando apenas o momento 
ideal para serem implementadas (ou seja, a 
abertura de uma janela de oportunidade) a 
partir de um novo arranjo2.

 Estudos apresentam relatos de sujeitos, 
informantes-chave, que comentam sobre uma 
reunião nacional de secretários municipais de 
saúde, ocorrida em 2012, na região Nordeste. 
O intuito era debater com a Presidente Dilma 
Rousseff sobre a dificuldade de montar a rede 
de atenção básica na região devido à dificul-
dade de preenchimento das vagas de médicos 
em concursos públicos3.

 A ampliação do acesso e a melhoria nas 
áreas de saúde já vinham sendo debatidas e 
programadas no interior do Governo Dilma 
Rousseff. Verificou-se que o Governo vinha 
planejando, desde janeiro de 2012, ações na 

saúde pública que buscassem responder à 
demanda por profissionais médicos. Em visita 
oficial a Cuba, a presidente Dilma iniciou ne-
gociações para o envio dos médicos cubanos 
para o Brasil4. Esse cenário, potencializado 
pelas manifestações de junho de 2013, teria 
possibilitado a construção e o lançamento do 
PMM, um programa de provimento médico 
que, segundo o Ministério da Saúde, permi-
tiria efetivas mudanças para o fortalecimento 
da Atenção Básica em Saúde (ABS) no País, 
garantindo maior acesso da população aos 
serviços de saúde5.

O PMM foi lançado em julho de 2013 com a 
Medida Provisória nº 621, posteriormente con-
vertida na Lei nº 12.871, em outubro de 2013. 
Foi baseado em evidências que apontavam para 
um cenário de escassez de médicos no País, 
sobretudo na Atenção Primária à Saúde (APS). 

O PMM foi estruturado em três eixos: 
a) Infraestrutura da Atenção Básica em 
Saúde; b) Organizacional ou Educacional; 
e c) Provimento Emergencial, denominado 
Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), 
este último com os seguintes objetivos: dimi-
nuir a carência de médicos nas regiões prio-
ritárias; reduzir as desigualdades no acesso 
à saúde; fortalecer a ABS; aprimorar a for-
mação médica; ampliar a inserção do médico 
em formação na ABS; fortalecer a política de 
educação permanente com a integração ensino 
e serviço; promover troca de conhecimentos 
e experiências entre profissionais de saúde 
brasileiros e médicos formados no exterior; 
aperfeiçoar a formação de médicos para atuar 
nas políticas públicas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e estimular pesquisas relaciona-
das com o SUS. A intencionalidade dessa ação 
era atender à população de forma imediata, 
até que as ações com foco na ampliação da 
formação do médico expressassem resultados6. 

A grande inovação do PMM se refere 
à estratégia de chamadas internacionais: 
além dos médicos brasileiros, o programa 
passou a contar com médicos estrangeiros 
de 49 países. Dos médicos estrangeiros que 
atuaram no PMM, a maioria era de cubanos, 
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recrutados por meio de uma parceria entre o 
Ministério da Saúde do Brasil e a Organização 
Pan-Americana da Saúde e, desta última, com 
o Ministerio de Salud Pública de Cuba7.

A partir de recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o recrutamento de 
médicos estrangeiros se restringiu àqueles 
que atuavam em países com proporção de 
profissionais maior que a do Brasil. Foram 
selecionados os médicos graduados em ins-
tituições reconhecidas por seus países e cuja 
formação curricular fosse adotada no Brasil 
e mundialmente reconhecida2. 

O Governo Federal lançou um edital público 
para que médicos se alistassem para atuar nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas regiões 
prioritárias do SUS, e para adesão de municí-
pios elegíveis ao Programa. Foram aceitas a 
participação de médicos formados no Brasil, 
bem como a de graduados em outros países. 
Esses profissionais tinham a supervisão de uma 
universidade e, durante o período de partici-
pação no programa, realizavam um curso de 
especialização em atenção básica. Os médicos 
estrangeiros passavam por quatro semanas de 
treinamento intensivo oferecido pelas universi-
dades brasileiras, que aborda linguagem clínica, 
os protocolos assistenciais nacionais e o SUS. 
Os aprovados recebiam/recebem um registro 
provisório para exercício da medicina, chamado 
Registro Único do Ministério da Saúde (RMS). 
Foi criado um visto especial para médicos par-
ticipantes do PMM, emitido pelo Ministério 
das Relações Exteriores7. 

Todos os municípios brasileiros poderiam/
podem participar do PMM; no entanto, não é 
permitido substituir os médicos já atuantes na 
Rede. Os critérios de prioridade para ocupação 
das vagas, de acordo com os documentos do 
programa, são: municípios com percentual de 
população em extrema pobreza igual ou superior 
a 20%, com Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) baixo/muito baixo, e integrante de regiões 
prioritárias; regiões de alta vulnerabilidade de 
capitais, regiões metropolitanas e grupo de mu-
nicípios populosos, mas com baixa arrecadação; 
e Distritos Sanitários Especiais Indígenas2.

Ficam sumarizadas, assim, algumas dimen-
sões em jogo nessa política pública, cujo escopo 
caminha na construção de um sistema nacional de 
saúde plasmado pelo princípio da universalização 
da assistência à saúde como direito de cidada-
nia e dever do Estado. Desse sistema, derivam 
estratégias como a construção de uma atenção 
básica coordenadora dos esforços de integração 
do cuidado em todos os níveis, adequada às ne-
cessidades de saúde da população assistida, tanto 
do ponto de vista tecnológico como do ponto de 
vista da humanização de suas práticas. 

Nessa perspectiva, o PMMB (eixo provi-
mento emergencial) constitui-se como uma de 
suas ações mais mobilizadoras do Programa, 
tanto daqueles que o apoiaram quanto dos que 
o hostilizaram. Sob essa perspectiva, abre-se a 
necessidade de estudos que possam subsidiar e 
produzir evidências explicativas e compreensi-
vas dos impactos dessa política governamental. 
Dessa forma, a presente revisão foi focada no eixo 
provimento emergencial, denominado PMMB.

Consolidar o SUS: a 
dimensão técnica do 
programa 

O Brasil, no ano de 2013, possuía 359.691 
médicos ativos, e apresentava uma proporção 
de 1,8 médico para cada mil habitantes, con-
forme dados primários obtidos no Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e na estimativa po-
pulacional do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A proporção de médico/
mil habitantes constatada no Brasil era menor 
do que em outros países latino-americanos 
com perfil socioeconômico semelhante ou em 
países que têm sistemas universais de saúde6,8. 
Essas evidências indicavam um número insu-
ficiente de médicos por habitante em com-
paração a outros países, má distribuição no 
território brasileiro, dificuldade de atração 
e fixação de profissionais em regiões de ne-
cessidade e uma percepção social de que essa 
carência era o principal problema do SUS. 
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Além disso, na última década, os salários dessa 
categoria mostraram-se crescentes, em um 
cenário caracterizado pela maior formalização 
dos postos de trabalhos9. 

Soma-se aos estudos supracitados uma 
pesquisa de opinião nacional, que, em 2011, 
revelou que 58% dos respondentes apontaram 
a ‘falta de médicos’ como o principal proble-
ma do SUS10. Existe, portanto, uma lacuna 
entre o SUS constitucional e o SUS real. A 
intencionalidade de saúde como um direito 
de todas e todos e da universalidade do acesso 
aos serviços de saúde, ainda hoje, são desafios 
a serem alcançados. 

 A força de trabalho é fundamental para o 
fortalecimento dos sistemas de saúde. Vários 
países vêm se esforçando para formar profis-
sionais em quantidade e com as qualidades ne-
cessárias para suprir as necessidades de saúde 
de suas populações. Esses esforços nem sempre 
atingem resultados esperados, devido à migração 
de trabalhadores para outros países, seja pela 
remuneração, seja por melhores condições de 
vida ou pela estabilidade política, entre outras 
possíveis causas11,12. O prejuízo causado pela 
perda de trabalhadores qualificados é evidente 
quando se verifica que os sistemas educacio-
nais de muitos desses países não são capazes de 
manter um quadro profissional estável para a 
formação futura de outros profissionais da área13. 

O êxodo de profissionais de regiões menos 
desenvolvidas e mais pobres para outras com 
melhores condições de vida constitui-se em 
um problema para muitos países, provocando 
concentrações em algumas áreas e déficit em 
outras. A crise de profissionais da saúde é cada 
vez mais importante nas agendas dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, carac-
terizando obstáculo para o fortalecimento dos 
sistemas nacionais de saúde14-16. 

Em todos os países, ações relativas ao pro-
vimento e à fixação de profissionais de saúde 
são de responsabilidade do Estado, princi-
palmente naqueles com serviços de saúde 
universais e gratuitos, uma vez que as áreas 
de vulnerabilidade de saúde também são as 
áreas de vulnerabilidade social, econômica, 

desintegradas do restante do País13,19.
É importante referir que esses elementos têm 

sido objeto de estudos e pesquisas, transforman-
do a temática de ‘recursos humanos em saúde’ 
em área específica de investigação acadêmica e 
científica. Todavia, as tentativas de reordena-
mento dessa área, seja no âmbito da formação, 
seja nas questões relativas ao trabalho, ainda não 
foram capazes de responder efetivamente aos 
desafios colocados. Se, por um lado, avançam as 
análises, propostas e estudos sobre o tema, por 
outro, permanece o hiato em incorporá-los à ação 
política efetiva20,21.

Na última década, diferentes países têm focado 
seus esforços no fortalecimento dos sistemas 
de proteção social e na cobertura universal dos 
serviços de saúde17,18. Nesse contexto, de maneira 
estratégica, tem sido priorizado o desenvolvi-
mento e fortalecimento da atenção primária. 
Organizar a melhor disponibilidade e a distri-
buição de trabalhadores constitui aspectos re-
levantes para atingir os objetivos pretendidos 
de resolutividade da assistência em saúde19. No 
entanto, para organização de um sistema de saúde 
em redes integradas e baseado em princípios de 
APS, apesar dos avanços significativos observa-
dos, é necessário enfrentar diferentes e diversos 
desafios, especificamente no âmbito de gestão de 
trabalho da saúde22.

Há escassez de profissionais, principal-
mente médicos, em várias regiões do País. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e os serviços 
de urgência (portas de entrada do Sistema) 
são grandes desafios a serem enfrentados no 
provimento e fixação de profissionais de saúde 
em todas as regiões do País19. 

No Brasil, nos últimos anos, tomaram força 
as discussões sobre a força de trabalho em 
saúde a partir do advento da ESF, que trouxe 
consigo inúmeros desafios a esse campo, como 
a carência de profissionais de saúde em diver-
sas regiões e o descompasso entre o ensino e 
as necessidades da atenção básica. 

A ESF é considerada a forma prioritária 
para reorganização da APS, conforme pre-
ceitos do SUS. Anteriormente denominado 
Programa Saúde da Família, foi criado, em 1994, 
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com o objetivo de reorganizar a atenção básica 
tanto no que se refere às demandas populacionais 
quanto no que se refere às práticas de saúde23. A 
ESF é tida pelos gestores dos diferentes âmbitos 
governamentais como uma estratégia de expan-
são, qualificação e consolidação da ABS para 
favorecer uma reorganização de processos de 
trabalho, ampliando a resolutividade e o impacto 
na situação de saúde das pessoas e coletividades19.

Entre as questões da força de trabalho em 
saúde, a necessidade de adequar o provimento de 
serviços de saúde nas regiões remotas, periféricas 
e de maior vulnerabilidade tem sido identificada 
como um dos nós críticos para o sucesso da ESF. 
O Brasil avançou bastante nas últimas décadas 
nessa área; porém, ainda existem muitos vazios 
assistenciais que correspondem a localidades que 
não conseguem prover e fixar profissionais de 
saúde na atenção básica, em especial, os médicos, 
não garantindo acesso aos serviços básicos de 
saúde por parte da população brasileira19.

As vagas desocupadas nos serviços de saúde 
evidenciam a falta de profissionais, fator que 
existe tanto nos países ricos como nos pobres. 
A escassez de profissionais da saúde, especifica-
mente, os médicos, é mais acentuada em áreas 
remotas e socioeconomicamente vulneráveis24. 
Assim, torna-se necessário interferir nos con-
dicionantes que permitam a estruturação e a 
organização desse nível de atenção em saúde. 
A alta rotatividade dos médicos nas equipes de 
saúde da família continua sendo um problema 
nos grandes centros urbanos25, ainda que estudos 
recentes indiquem um índice de permanência 
maior em relação ao início da estratégia; a ro-
tatividade de profissionais, principalmente os 
médicos, colocam-se como entraves ao desen-
volvimento do trabalho26.

Métodos

Este estudo se configura como uma pesquisa 
bibliográfica da produção teórica brasileira re-
ferente ao PMM, especificamente aquela que se 
ocupa do PMMB, ou seja, o provimento emer-
gencial de médicos naquelas localidades mais 

desassistidas. A revisão aqui proposta é parte 
de uma investigação mais ampla, a qual não 
teve financiamento público ou privado para o 
seu desenvolvimento e que tem como objetivo 
principal caracterizar os sentidos dados ao PMM 
pelos médicos que dele participam. Partiu-se do 
pressuposto de que haveria uma insuficiência 
na produção teórica brasileira de trabalhos que 
adotem tal perspectiva, qual seja: que sentidos os 
médicos contratados pelo programa dão a uma 
política como o Mais Médicos tendo em vista 
suas vivências locais com o programa? 

A justificativa para tal interesse situa-se na 
perspectiva de identificar quais estudos têm 
abordado a dimensão mais micropolítica do 
PMM, contribuindo para o seu aperfeiçoa-
mento ao incorporar a perspectiva de seus 
protagonistas centrais. 

A revisão foi realizada com a intencionalidade 
de, em primeiro lugar, reconhecer estudos que 
se ocuparam dos elementos políticos, sociais e 
administrativos envolvidos nos contextos das 
práticas dos médicos que atuam/atuaram no 
PMM. Em segundo lugar, busca-se caracteri-
zar quais estudos se ocuparam de ‘dar voz’ aos 
médicos, tentando compreender os sentidos 
dados por esses profissionais à sua participação 
no Mais Médicos, permitindo dar visibilidade às 
suas histórias e implicações nos contextos reais 
de realização da política, em uma perspectiva 
micro-histórica (como em Carlo Ginsburg, com 
sua micro-história em ‘O queijo e os vermes’, em 
1939), ou mesmo adotado de modo brilhante por 
Svetlana Alexviechi, na literatura contemporâ-
nea, em sua trilogia de livros ‘A guerra não tem 
rosto de mulher’ (1935), ‘Vozes de Tchernóbil’ 
(1997) e ‘O fim do homem soviético’ (2016). 
Portanto, mesmo tendo como interesse prin-
cipal os sentidos dados pelos médicos à sua 
participação no PMM, partiu-se do pressupos-
to da necessidade de uma revisão bibliográfica 
mais ampla, que permitisse a caracterização 
do contexto sócio-histórico-político do País 
na realização do programa. Nesse sentido, 
essa revisão se ocupou da produção científica 
brasileira produzida no período de 2013 (início 
do Programa) a junho de 2017.
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A revisão bibliográfica consiste em uma 
forma de mapear um campo do conhecimento 
com a finalidade de compreensão dos movi-
mentos da área, de suas configurações, propen-
sões teóricas metodológicas e análises críticas, 
indicando tendências, recorrências e lacunas27. 
Nessa perspectiva, a pesquisa bibliográfica é 
feita a partir do levantamento da produção 
teórica sobre determinado tema e publicada 
por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos e páginas de web sites28. 

 Inicialmente, foi feita a busca das produções 
realizadas no Banco de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). Em seguida, buscou-
-se por pesquisas cadastradas na Plataforma 
de Conhecimento do PMM organizada pela 
Rede de Pesquisa Atenção Primária à Saúde 
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco). Por último, houve a busca de artigos 
na Biblioteca Virtual em Saúde, nos bancos 
de dados da Medline, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(Lilacs) e Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). Para a seleção das publicações, 

foram considerados critérios de inclusão os 
estudos, artigos e demais publicações que 
citam o termo ‘Programa Mais Médicos’ no 
título; que tiveram como foco o eixo de pro-
vimento do PMM; e que foram publicados no 
período de 2013 a junho de 2017; que tivessem 
resumo e texto completo disponível em por-
tuguês e, especificamente, que as divulgações 
fossem artigos publicados em revistas. 

Resultados e discussões

A busca realizada gerou 289 publicações, 
sendo 44 em formato acadêmico (tese ou 
dissertações), 40 pesquisas cadastradas e 195 
artigos. Dessas produções, foram analisadas 89 
publicações: 19 em formato acadêmico (tese 
ou dissertação), 27 pesquisas cadastradas e 
43 artigos.

 O gráfico 1, a seguir, apresenta a distri-
buição de produção científica referente ao 
PMMB – eixo provimento emergencial por 
ano nas três modalidades de produção teórica 
supracitadas. 

Gráfico 1 - Distribuição de produção científica referente ao PMM - eixo provimento emergencial por ano
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Verifica-se que, no ano de 2013, havia apenas 
algumas pesquisas cadastradas, quando se in-
vestiga o início de estudos cadastrados com in-
teresse sobre o Programa. Os artigos que foram 
analisados no ano de 2013 foram excluídos por 
estarem fora do escopo da pesquisa. Muitos 
não possuíam resumo e quase sempre eram 
artigos de opinião ou debate sobre o início do 
Programa, caracterizando uma intensa disputa 
de discurso sobre a política. Em contraparti-
da, o ano de 2016 corresponde ao período de 
maior produção científica sobre o Programa. 

Esse fato deve-se à chamada realizada pela 
revista ‘Ciência & Saúde Coletiva’ para uma 
edição temática, alusiva aos três anos do PMM, 
organizada pelo Comitê Coordenador da Rede 
de Pesquisa em APS da Abrasco em parceria 
com a Organização Pan-Americana da Saúde. 
Constata-se, dessa forma, uma intensa pro-
dução teórica.

Em se tratando da análise da distribuição 
dessa produção científica em formato de 
artigo, apresenta-se a distribuição nas regiões 
do País, conforme gráfico 2. 

Grafico 2. Distribuição da produção científica do PMMB - eixo emergencial por região
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Verifica-se que a maior produção científi-
ca está localizada na região Sudeste, com 28 
estudos realizados (32%). Na sequência estão 
as regiões Nordeste, com 22 (25%); Sul, com 
18 (21%); Centro-Oeste, com 14 (16%) e Norte, 
com 5 (6%).

Das produções científicas em formatos 
acadêmicos cadastradas no Banco de Tese 
e Dissertação da Capes e dentro do escopo 
dessa pesquisa, 19 (84%) eram dissertações 
de mestrados. As outras 3 (16%) eram teses 

de doutorado. O pouco tempo de desenvol-
vimento do Programa pode explicar o baixo 
número de teses cadastradas no Banco de 
Teses e Dissertações da Capes, uma vez que 
os programas de doutorados são desenvolvidos 
em até 5 anos. 

Nesses estudos, predominam os realiza-
dos a partir de uma abordagem qualitativa 
de pesquisa. São 10 estudos nesse formato 
(52,63%), enquanto 4 estudos (21%) adotaram 
a abordagem quantitativa; e 5 estudos (26,31%) 
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optaram pela abordagem qualiquantitativa. 
A distribuição dos estudos, conforme área de 

conhecimento, está apresentada na tabela 1, 
que segue abaixo: 

Tabela 1. Distribuição de pesquisas do Banco de Tese e Dissertações da Capes sobre o PMMB – eixo provimento 
emergencial por área de conhecimento

Área de Conhecimento N %

Saúde Coletiva 08 42,1%

Saúde da Família 03 15,8%

Políticas Públicas 02 10,52%

Gestão Pública 01 5.26%

Psicologia Sociedade e Cultura 01 5.26%

Direito 01 5.26%

Desenvolvimento, Sociedade de Cooperação Internacional 01 5.26%

Ciências Sociais 01 5.26%

Saúde Pública 01 5.26%

Total 19 100%

Fonte: Elaboração própria.

 As pesquisas cadastradas na Plataforma 
de Conhecimento do PMM, na Rede APS da 
Abrasco, podem ser classificadas de acordo com 
os seguintes critérios: a abordagem teórica, a 
fonte de financiamento, a abrangência da pes-
quisa e a taxonomia do PMM. Das pesquisas 
cadastradas na Plataforma, 27 constituíram o 
escopo para análise deste estudo. Quanto às 
fontes de financiamento das pesquisas, observa-
-se que grande parte das pesquisas realizadas 
no período do estudo foram financiadas por 
órgãos governamentais, perfazendo 18 (66,67%) 
das pesquisas analisadas.

A distribuição das pesquisas a partir de sua 
abrangência considera as instâncias de gestão 
do SUS (municipal, estadual, regional ou nacio-
nal). Os dados demonstram um grande esforço 
em análises do Programa a partir dos espaços 
locais em que se desenvolvia essa política. Neste 
sentido, a distribuição das pesquisas a partir de 
sua abrangência acontece da seguinte forma: as 
de abrangência municipal e estadual tiveram, 
cada uma, 8 pesquisas (30%), 7 estudos (26%) 
com abrangência nacional e 4 pesquisas (14%) 
de abrangência regional.

Também é possível classificar essas pes-
quisas de acordo com sua taxonomia, ou 
seja, com o enfoque na abordagem do tema. 
Esses são distribuídos da seguinte forma: 
Avaliação de Programa e Serviços, 13 (48%); 
Cultura, Saúde e Cooperação, 5(18%); Atenção 
Primária à Saúde, 4(15%), Implementação do 
Programa, 2 (7%); Acesso Universal à Saúde, 
1 (4%); Fixação de Médicos, 1(4%); Formação 
Interprofissional, 1(4%).

Em relação à produção em formato de artigo, 
com publicação em revistas científicas, os dados 
foram organizados obedecendo aos seguintes 
critérios: quanto ao tipo de instituição à qual 
pertence o autor principal do artigo, tipo de pes-
quisa/abordagem e, por último, área de conhe-
cimento responsável pela publicação do artigo; 
esses foram classificados conforme o Programa 
de Pós-Graduação ou Departamento do vínculo 
institucional do autor principal.

Quanto ao tipo de instituição responsável pela 
publicação do artigo, considerou-se a instituição 
com a qual o autor principal do artigo tem vínculo. 
Dessa forma, observou-se que, de um total de 43 
artigos publicados, uma expressiva maioria, 40 
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publicações, tem como autores principais 
pesquisadores pertencentes a Instituições 
de Ensino Superior; 2 publicações são refe-
rentes a pesquisadores vinculados a órgãos 
governamentais e, em apenas uma dessas 
publicações, o autor principal tem vínculo 
com o serviço de saúde.

Em relação à abordagem de pesquisas dos 
artigos, observa-se que 28 (65%) pesquisas são 
qualitativas, 12 (27,9%) quantitativas; e apenas 
3 (7%) adotaram o que seria considerado como 
abordagem qualiquantitativa. Essa produção 
científica distribui-se por área de conheci-
mento conforme a tabela 2, abaixo: 

Tabela 2.  Distribuição de artigos científicos sobre o PMMB – eixo provimento emergencial por área de conhecimento

Área de conhecimento N %

Saúde Coletiva 13 30%

Políticas Públicas 06 14%

Direito 05 12%

Medicina e Ciências Biomédicas 05 12%

Administração 03 7%

Saúde Pública 02 5%

Enfermagem 02 5%

Gestão do Trabalho 02 5%

Educação 01 2%

Medicina Social 01 2%

Higiene e Medicina Tropical 01 2%

Ciências Biológicas e Saúde 01 2%

Saúde da Família e Comunidade 01 2%

Total 43 100%
Fonte: Elaboração própria.

Por fim, a revisão permitiu o agrupamen-
to da produção nas seguintes temáticas ou 
‘categorias’: 1) Direito à Saúde; 2) Análise da 
arena política e implementação do Programa; 
3) Provimento, fixação e distribuição de pro-
fissionais; 4) Análise de impactos sociais, 

indicadores e acesso à saúde; 5) Mudança de 
práticas e modelos de saúde; e 6) Perspectiva 
dos atores sociais sobre o programa. A produ-
ção científica sistematizada, a partir dessas 
categorias, distribui-se da seguinte forma na 
tabela 3: 

Tabela 3. Distribuição de produção científica referente ao PMMB – eixo provimento emergencial por categorias analíticas

Categorias Tese Pesquisa Artigo %

Direito à Saúde 02 0 05 8%

Arena Política e Implementação do PMM 01 03 03 8%

Provimento, Fixação e distribuição de profissionais 03 02 06 12%

Análise de impactos sociais, indicadores e acesso à saúde 04 04 17 28%

Mudança de práticas e modelos de saúde 06 05 07 20%

Perspectiva dos atores sociais sobre o programa 03 13 05 24%

Total 19 27 43 100%
Fonte: Elaboração própria.
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Verifica-se que há relevante produção cien-
tífica referente à análise de impactos sociais, 
indicadores e acesso à saúde. São 25 estudos 
(28%), o que expressa um esforço de avaliação 
do Programa e seus efeitos, mesmo observando 
o pouco tempo de desenvolvimento da Política. 

Análise de impactos sociais, indica-
dores e acesso à saúde

Entre os comentários sobre a assistência de 
médicos nos municípios antes do PMM, en-
contravam-se a falta total desses profissionais, 
a alta rotatividade ou a baixa quantidade de 
médicos29. A ampliação da cobertura da ABS 
permite a ampliação de escopo de práticas 
das equipes, como a realização de ações de 
educação, prevenção e intervenção precoce 
de doenças, especialmente sensíveis às ações 
da atenção primária, no sentido de promover 
a melhoria de condições de saúde e impac-
tando, dessa forma, na redução efetiva do 
número de internações. Estudos demonstram 
que o PMM possibilitou uma tendência de 
redução de internações sensíveis à atenção 
básica em menores de 5 anos30. Esses resul-
tados merecem aprofundamento, buscando 
compreender em que medida a ampliação do 
acesso à assistência médica contribuiu para 
essa redução, associando os achados a outras 
variáveis, tais como os indicadores econômi-
cos, demográficos, entre outros31.

 Houve evidências, em pesquisa, da similari-
dade de orientações e presença dos atributos es-
senciais e derivados da APS, tanto nas equipes de 
ESF que possuem profissionais do PMM quanto 
naquelas que não possuem médicos pertencen-
tes ao programa. Trata-se de uma verificação 
relevante, uma vez que desmistifica a ideação 
de que os médicos do PMM não teriam preparo 
adequado para atuar no Brasil, principalmente 
os estrangeiros, em função de supostos proble-
mas de comunicação que a barreira das línguas 
diferentes poderia impor32. 

O PMM objetiva fortalecer o atributo lon-
gitudinalidade quando propõe a fixação de 
profissionais em cidades com dificuldade de 

manter o médico. No entanto, como o pro-
grama preconiza um prazo determinado para 
a disponibilidade do profissional, em longo 
prazo, pode evidenciar-se como uma dificul-
dade na orientação desse atributo à ABS, no 
que se refere ao estabelecimento de vínculo 
dos usuários com os profissionais de saúde32.

A produção médica da atenção básica, em 
2014, após um ano de desenvolvimento do 
programa, evidencia a contribuição do PMM 
para o acesso aos serviços de saúde, medidas 
verificadas por meio da produção de consul-
tas, produtividade semanal, encaminhamen-
tos médicos e atendimentos educativos das 
equipes da ESF. Da mesma forma, verificou-se 
aumento do número de consultas na população 
adulta e idosa, assim como maior número de 
atendimentos de DST/Aids e diminuição do 
número das consultas fora da área de abran-
gência4,31,33. Observou-se aumento significa-
tivo do número de encaminhamentos para 
os ambulatórios de média complexidade, o 
que se deve à ampliação do acesso à ABS, fato 
esperado a curto prazo31,34. 

Também, com o desenvolvimento do PMM, 
a responsividade dos serviços de saúde obteve 
avaliação positiva por parte dos usuários, tendo 
contribuído para esses resultados o atendi-
mento com um tempo de espera, agora, consi-
derado razoável. No entanto, a infraestrutura 
dos serviços ainda é insuficiente, precisando 
de maior investimento para melhor equipá-los, 
além da necessidade de oferta de serviços de 
saúde de outros níveis de complexidade nos 
municípios e nas correspondentes regiões35.

Perspectiva dos atores sociais sobre 
o programa 

Para muitos usuários, a vinda de médicos es-
trangeiros para o Brasil deve-se ao fato de que 
os médicos brasileiros não querem atender 
no SUS, preferindo atuar no setor privado, 
principalmente em consultórios particulares. 
Houve, também, percepções negativas dos usu-
ários quanto à vinda de médicos estrangeiros, 
demonstrando preocupação e insegurança 
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quanto à formação desses profissionais, quanto 
à viabilidade da comunicação e à qualidade dos 
serviços prestados. Em relação à comunicação, 
provavelmente em função de diferentes estra-
tégias empreendidas pelas equipes e médicos 
participantes do Programa, poucos usuários 
evidenciaram dificuldade na compreensão 
do idioma do médico. Mesmo aqueles que 
declararam essa dificuldade, indicaram que 
ela não inviabilizava a consulta34.

 Existe o reconhecimento de que o Programa 
contemplou as áreas mais remotas e vulnerá-
veis. Parte da população acredita que o PMM 
era formado somente por médicos estrangei-
ros. Provavelmente esse entendimento se deve 
ao fato de ter sido o alvo mais polêmico do 
programa e o mais explorado pela mídia36, com 
a publicação de artigos com posicionamentos 
e discussões sobre o programa, colocando em 
evidência a contratação de médicos estran-
geiros, com ênfase na chegada dos médicos 
cubanos. A categoria médica foi a que mostrou 
maior resistência ao Programa: os estudantes 
e docentes de medicina desconheciam que o 
Programa continha outros eixos além do de 
provimento, sendo importante estimular o 
debate nas escolas médicas sobre o Programa 
e suas ações37.

Mudanças nas práticas e modelos de 
saúde

Verificou-se, nos estudos realizados, a presen-
ça de traços de integralidade nas práticas das 
equipes de saúde da família a partir da incor-
poração dos médicos do Programa nas seguin-
tes dimensões: acessibilidade, acolhimento, 
vínculo, respeito aos usuários e continuidade 
de cuidados. Da mesma forma, verificou-se 
que, na ótica dos trabalhadores das equipes 
de saúde da família, o PMM teria contribuído 
para a integralidade das práticas, impactando 
positivamente na melhoria da ABS29.

 Estudos apresentam os comentários positivos 
dos usuários a partir da experiência da consul-
ta médica, seja no consultório ou no domicílio, 
expressando que eles foram ‘respeitados’. Uma 

frase bem representativa desses depoimentos 
é a manifestação de um usuário no sentido de 
que ‘eles (os médicos) nos tocam e não têm nojo 
da gente’. Outro fato que justifica o índice de 
satisfação dos usuários está relacionado com 
não haver mais necessidade de deslocamento 
para buscar atendimento médico29.

Esperava-se que o PMM provocasse mu-
danças e reflexões diversas nos municípios 
que fizeram adesão ao Programa. A partir 
das pesquisas realizadas, percebeu-se que 
o tensionamento deu-se menos no sentido 
da construção da APS e mais no âmbito da 
conformação da rede e nas formas de se pra-
ticar a clínica. Assim, as potencialidades do 
Programa ultrapassaram qualquer barreira 
inicial, de modo que a população tem-se 
mostrado vinculada às equipes compostas 
por médicos participantes do Programa38.

Provimento e fixação

No primeiro ano de implementação do 
Programa, houve o provimento de 14.168 
médicos entre os municípios que aderiram 
ao programa. Os editais de seleção dos médicos 
participantes estabeleceram prioridades na 
contratação e na ocupação das vagas, de 
modo que os profissionais com registro nos 
Conselhos Regionais de Medicina (CRM) 
tiveram prioridade sobre os médicos inter-
cambistas individuais, que, por sua vez, foram 
priorizados sobre os cooperados. Estes últimos 
não escolheram seus municípios de atuação 
e eram provenientes do acordo com Cuba. É 
relevante referir que, entre todos os médicos 
participante do Programa, 11.150 eram coo-
perados, originários de acordo firmado entre 
o governo brasileiro e Cuba, ou seja, repre-
sentavam aproximadamente 80% do total39. 

 O PMM contou com a participação de 
médicos de 47 diferentes nacionalidades, que 
tiveram a seguinte alocação: os com registro 
no CRM, que escolheram o local de atuação, 
foram alocados principalmente em municí-
pios com 20% ou mais da população vivendo 
em extrema pobreza (31,3%). Um terço dos 
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médicos cooperados, ou seja, aqueles oriundos 
do acordo entre o governo brasileiro e cubano, 
também foram alocados em municípios com 
o perfil supracitado (31,7%). Os intercambis-
tas individuais optaram, principalmente, por 
regiões metropolitanas e capitais; e, em último 
lugar, por municípios com alguma situação de 
vulnerabilidade. A região Nordeste foi a que 
mais recebeu médicos cooperados, seguida 
pelo Sudeste e pelo Sul9,40.

Verificou-se que as áreas de alocação de 
grande parte dos médicos brasileiros, mesmo 
que em áreas de maior vulnerabilidade socio-
econômica, configuraram os municípios com 
menores distâncias das capitais. Tal fato indica, 
por parte dos médicos brasileiros, uma opção, 
predominantemente, por cidades próximas 
aos grandes centros urbanos40. 

A possibilidade de opção de escolha, por 
parte dos médicos participantes do Programa, 
de áreas não prioritárias permitiu a perma-
nência das desigualdades regionais no acesso 
à atenção em saúde39.

Apesar dos avanços no provimento de pro-
fissionais, verificou-se a insuficiência no apoio 
profissional e pessoal, que se caracteriza por 
ações de promoção a cooperação interprofis-
sional, melhoria nas condições de trabalho, 
organização de planos de carreiras e salários, 
medidas de reconhecimento profissional e 
apoio ao desenvolvimento de redes de pro-
fissionais para diminuir o isolamento dos tra-
balhadores nas áreas que são mais remotas e 
vulneráveis. Diversos autores afirmam que as 
ações de apoio profissional e pessoal influen-
ciam diretamente a decisão do profissional por 
permanecer em um local, trazendo benefícios 
em longo prazo; porém, no âmbito do PMM, 
observa-se baixo investimento financeiro 
nessa dimensão24.

Análise da arena política e a imple-
mentação do programa

Como anteriormente mencionado, atualmente, 
compreende-se que a base do PMM se configu-
rou no ano de 2012; no entanto, as manifestações 

das Jornadas de Junho em 2013 abriram uma 
janela de oportunidades para o lançamento e 
a implementação imediata do PMM.

Observou-se uma disputa discursiva pela 
legitimidade do Programa, em que os grandes 
meios de comunicação, inicialmente, posicio-
naram-se contra o PMM; e as redes sociais, 
com propostas alternativas de comunicação, 
foram relevantes no contraponto a essas po-
sições. No mesmo sentido, houve movimentos 
de oposição e contestação da legitimidade e da 
eficiência da proposta, que tomaram as ruas, 
as mídias e os foros legislativos e judiciários. 
As entidades de classe da categoria médica 
foram as que mostraram maior resistência à 
proposta4. Na intensidade dos jogos políticos, 
houve recuo e concessão dos sujeitos sociais 
que apoiavam e que eram contra o programa.

Assim, o PMMB, situado no âmbito da Política 
do PMM, foi instituído com a finalidade de garan-
tir o provimento de médicos em localidades ca-
rentes de profissionais e de investir na formação 
de médicos na área de atenção básica, mediante 
integração ensino-serviço, inclusive por meio de 
intercâmbio internacional35. 

Inicialmente, foram inúmeras as polêmicas 
acerca de justificativas, propósitos, tipos de 
contratações e sobre os médicos contratados 
pelo programa10. Com relação à participação 
na formulação do Programa, em face da emer-
gência no seu lançamento, não houve o tempo 
necessário para uma discussão mais ampliada 
entre os diferentes entes federados e a socie-
dade, o que prejudicou no planejamento e na 
divulgação da política. Aliás, a pouca partici-
pação de diferentes setores e atores sociais no 
processo de formulação e implementação do 
programa explica, em parte, as críticas sofridas 
na sua origem, uma vez que a fase inicial foi 
conduzida de maneira bastante centralizada 
pelo Governo Federal2,41.

Apesar das adversidades, houve o reconhe-
cimento da população, pois o PMM apresentou 
uma estratégia efetiva de solução à insufici-
ência de médicos em algumas localidades, 
ampliando o acesso à assistência. No entanto, 
pode-se dar destaque à reação da corporação 
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médica brasileira à contratação dos profis-
sionais estrangeiros, à desinformação em 
relação ao Programa pela população e pela 
mídia, limitando a compreensão à contratação 
de médicos cubanos41.

 Da mesma forma, existiu o reconheci-
mento de parte de sanitaristas e acadêmicos 
defendendo que o Programa permitiu o for-
talecimento da atenção básica e a ampliação 
do acesso a serviços de saúde2,42.

Direito à saúde 

No Brasil, o acesso aos serviços de Saúde no 
âmbito do SUS deve ser ordenado pela atenção 
primária; porém, a garantia do acesso é com-
plexa, pois abrange diferentes dimensões: 
política, organizacional, técnica, simbólica e 
geográfica. Estudos realizados no município 
de Mossoró (Rio Grande do Norte) apresen-
tam que, na perspectiva do usuário, com a 
implementação do PMM, a atenção básica se 
configura de maneira mais acessível no que 
tange à consulta médica, apesar das dificul-
dades estruturais referentes à prestação de 
um serviço de saúde oportuno e resolutivo34.

A identificação da grande inserção de 
médicos do PMM sugere a atuação destes 
profissionais em equipes incompletas ou 
com elevada rotatividade, cenários esses de 
ofertas de serviços de saúde que não permitiam 
a constituição de vínculos entre usuários e 
trabalhadores de saúde, nem a continuidade 
do cuidado. É evidente que o PMM ampliou o 
acesso e a garantia do direito à saúde a milhões 
de brasileiros por meio do provimento ime-
diato26. Construiu uma estratégia exitosa em 
termos de legitimação pela própria natureza 
das ações propostas, ou seja, uma solução de 
curto prazo, alta visibilidade e percepção a 
uma parcela considerável da população bra-
sileira, para quem o acesso a médico era res-
trito e, agora, torna-se direto e observável. 
Dessa forma, o programa ganha credibilidade 
e legitimidade perante o usuário como uma 
solução efetiva2.

No entanto, apesar de o PMM ter ampliado 

o acesso à assistência à saúde em áreas social-
mente vulneráveis e remotas, pode-se observar 
que os municípios ainda convivem com inse-
gurança assistencial, tendo em vista que ocor-
reram redução e substituição da oferta regular 
de médicos das prefeituras pelo provimento 
federal, no qual os médicos intercambistas têm 
um vínculo de três anos, que pode ser renovado 
por igual período. Esse fato coloca em questão 
o vínculo entre usuários e equipe de saúde9.

Não obstante, mesmo diante desse cenário, 
considerando o direito à cidadania e os prin-
cípios do SUS, estudos evidenciam que a 
implementação do PMM contribuiu para o 
fortalecimento da atenção básica, para a quali-
ficação dos serviços de saúde, para a melhoria 
do provimento médico e para um significati-
vo aprimoramento do acesso aos serviços de 
saúde à população5.

Considerações finais

Esta revisão expressa a significativa produ-
ção de conhecimentos referentes ao PMM, 
especificamente, relacionados com o eixo 
de provimento emergencial, denominado 
PMMB. Os dados demonstram um grande 
esforço em análises do Programa a partir dos 
espaços locais (municípios, estados e regiões 
de saúde; com poucos estudos de abrangência 
nacional) em que se desenvolvia essa política, o 
que permite a compreensão da implementação 
do Programa nas diferentes regiões do País.

No entanto, apesar de os estudos realiza-
rem a análise de experiências locais, verifi-
cou-se pouca produção de conhecimentos e 
de pesquisas advindas dos serviços, sendo 
realizadas em grande parte pelas Instituições 
de Ensino Superior. Assim, grande parte dos 
estudos dão ênfase à formalidade da política, 
com destaque ao aspecto legal, institucional, 
enunciado oficial e práticas de sujeitos que 
elaboram e executam a política36. Finalizada a 
revisão, é possível afirmar que poucos estudos 
têm abordado a dimensão mais micropolítica 
do PMM, de modo a incorporar a perspectiva 
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de seus protagonistas centrais.
Percebeu-se, neste estudo, o interesse de 

diferentes disciplinas e áreas de conhecimen-
to na abordagem e na reflexão dessa Política, 
o que permite uma reflexão dialogada entre 
os diferentes estudos na busca de desen-
volvimento de caminhos para uma análise 
crítica da Política em curso, rompendo com 
a ideia de que apenas um campo específico 

tem capacidade de construir conhecimentos 
sobre Política43. 
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RESUMO A pesquisa objetivou analisar as evidências científicas disponíveis sobre controle 
e vigilância epidemiológica de contatos de hanseníase. Trata-se de uma revisão integrativa 
norteada pela pergunta: qual a produção científica sobre controle e vigilância epidemiológica 
de contatos de hanseníase? Incluíram-se estudos primários, publicados em inglês, português 
ou espanhol nas bases de dados PubMed, Lilacs e Cinahl, entre 2008 e 2018, disponíveis na 
íntegra. A amostra foi composta por 19 estudos. Identificaram-se três categorias temáticas: 
fatores de risco para infecção e adoecimento entre os contatos de hanseníase, vigilância ativa 
de contatos de hanseníase e novas estratégias de controle e vigilância de contatos de hansení-
ase. Os resultados mostraram estudos voltados à prevenção e controle da hanseníase entre os 
contatos, entretanto, as evidências apontam novas estratégias que podem ser incorporadas à 
prática clínica visando à eliminação da hanseníase como problema de saúde pública no País.

PALAVRAS-CHAVE Hanseníase. Monitoramento epidemiológico. Busca de comunicante.
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Introdução

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
transmissível, causada pelo Mycobacterium 
leprae, que se manifesta por meio de sinais e 
sintomas dermatoneurológicos. A predileção 
do bacilo por nervos periféricos é responsável 
por desordens neurológicas que podem resul-
tar em incapacidades físicas e deformidades1. 

No Brasil, a classificação dos casos de hanse-
níase baseia-se na de Madrid (1953) que consi-
dera como formas clínicas a Indeterminada (I), 
Tuberculóide (T), Dimorfa (D) e Virchowiana 
(V). Estas, para fins de tratamento, são 
agrupadas em Paucibacilares – PB (I e T) e 
Multibacilares – MB (D e V)2,3. 

A transmissão ocorre de forma direta, por 
meio das vias aéreas superiores (mucosa nasal 
e orofaringe), em que uma pessoa doente e 
em suas formas MB infecta outras pessoas ao 
eliminar o bacilo no meio externo. O período 
de incubação dura de dois a sete anos4. A 
população mais suscetível inclui os contatos 
familiares de casos MB, seguidos de contatos 
extradomiciliares e de casos PB5.

A magnitude e o alto poder incapacitante 
mantêm a doença como problema de saúde 
pública em diferentes países, incluindo o 
Brasil, que, apesar de estabelecer estraté-
gias que favorecem sua eliminação, continua 
apresentando tendências ainda distantes do 
controle6. Em 2016, foram notificados 25.218 
casos novos no País, o que equivale a uma 
taxa de detecção de 12,2/100 mil habitantes7. 
No ano de 2008, havia uma prevalência geral 
de 2,06 casos/10 mil habitantes, e em 2015, a 
prevalência caiu para 1,01 caso/10 mil habi-
tantes8. Entretanto, apesar dos esforços, esses 
parâmetros ainda classificam o país como de 
alta carga para a doença, sendo o segundo com 
o maior número de casos novos registrados 
no mundo e o primeiro das Américas, atrás 
apenas da Índia4,6.

Com o objetivo de reduzir a carga da hanse-
níase no âmbito global e local, foi desenvolvida, 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020, 

visando acelerar a ação rumo a um mundo 
sem hanseníase. A atual estratégia é voltada, 
principalmente, para os países que ainda não 
alcançaram a eliminação da hanseníase como 
problema de saúde pública no âmbito subna-
cional e está pautada em três pilares: fortaleci-
mento do controle, coordenação e parceria do 
governo; combate a hanseníase e suas compli-
cações; combate a discriminação e promoção 
da inclusão compõem o terceiro pilar9.

Para o alcance da meta de controle da hanse-
níase da OMS e do Ministério da Saúde (MS), 
é necessária a obtenção de uma prevalência 
menor que 1 caso/10 mil habitantes. Logo, tor-
na-se necessário investir em ações efetivas para 
o diagnóstico precoce e controle da doença1,9. 

A vigilância de contatos é considerada uma 
das medidas mais eficazes para o diagnóstico 
e controle da hanseníase, garantindo cober-
tura e qualidade adequadas7,10,11. Tem por 
finalidade a descoberta de casos novos entre 
aqueles que convivem ou conviveram, de forma 
prolongada, com o caso novo de hanseníase 
diagnosticado4,10. 

Nesse contexto, o MS define contato do-
miciliar toda e qualquer pessoa que resida ou 
tenha residido com o doente de hanseníase, 
independentemente da classificação opera-
cional e tempo de convívio; e contato social, 
qualquer pessoa que conviva ou tenha convi-
vido em relações familiares ou não, de forma 
próxima e prolongada, incluindo vizinhos, 
colegas de trabalhos e de escola, entre outros, 
que também devem ser investigados de acordo 
com o grau e tipo de convivência1.

Assim, o rastreamento de contatos não 
apenas resulta na detecção de casos adicionais, 
mas também apresenta vantagens indiretas, 
como diagnóstico precoce e redução do risco 
de transmissão. Por essa razão, para cada caso 
novo diagnosticado, é fundamental que os con-
tatos sejam examinados, assim será possível 
interromper a cadeia de transmissão12,13. 

Diante disso, surgiu o seguinte questiona-
mento: qual a produção científica sobre con-
trole e vigilância epidemiológica de contatos 
de hanseníase? Assim, objetivou-se analisar as 
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evidências científicas disponíveis sobre con-
trole e vigilância epidemiológica de contatos 
de hanseníase.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatu-
ra que incluiu as seguintes etapas: identificação 
da questão de pesquisa; definição dos critérios 
de inclusão e exclusão; categorização e ava-
liação dos estudos, extração e interpretação 
dos resultados e síntese do conhecimento14. 

A coleta de dados foi realizada no mês de 
abril de 2018. Utilizou-se acrônimo PICo15 para 
elaborar as estratégias de buscas no portal de 
busca PubMed (National Library of Medicine 
and the National Institutes of Health), Lilacs 
(Literatura Latino-Americana em Ciências da 
Saúde) e na base de dados Cinahl (Cumulative 
Index to nursing Allied Health Literature), 
conforme descrito no quadro 1. Optou-se 
por utilizar essas bases de dados porque elas 
contêm os principais periódicos da área da 
saúde e da enfermagem que tratam do assunto 
de interesse para o presente estudo. 

Quadro 1. Estratégia de busca utilizada. São Luís (MA) Brasil, 2018

Acrônimo PubMed Lilacs Cinahl

P (problema) “leprosy” (mesh terms) or “le-
prosy” (text word)

mh: “leprosy” or tw: “leprosy” MH “leprosy” or “leprosy”

I (fenômeno de 
interesse)

“epidemiological monitoring” 
(mesh terms) or “surveillance” 
(text word)

mh: “epidemiological monitoring” 
or tw: “surveillance”

“epidemiological monitoring” or 
MH “epidemiological research” 
or MH” disease surveillance” or 
“surveillance”  

Co (contexto) “contact tracing” (mesh terms) or 
“household contact” (text word)

mh: “contact tracing” or tw 
“household contact”

MH “contact tracing” or “contact 
tracing” or “household contact”

Fonte: Elaboração própria. 

Os descritores e palavras-chave utilizados 
na busca foram aplicados de acordo com par-
ticularidades de cada base de dados e obtidos 
por consulta nos Descritores de Ciências da 
Saúde (DeCS), Medical Subject Headings 
(MeSH) e Títulos Cinahl. Foram realizadas 
as combinações dos termos utilizando-se 
os operadores booleanos ‘or’ e ‘and’, em que 
o primeiro foi usado para combinação dos 
descritores e palavras-chave comum a cada 
componente da estratégia PICo, e o segundo, 
para finalização da estratégia de busca, foi re-
alizada a combinação dos três termos: (P) and 
(I) and (Co). Utilizou-se o filtro de datas (2008 
a 2018) em todas as buscas. Os descritores 
foram inseridos na língua inglesa, pois todas 
as revistas indexadas nessas bases apresentam 
em seus artigos descritores em inglês.

Após a etapa de busca, foram selecionados 

artigos originais, a partir da revisão dos títulos 
e resumos, de acordo com os seguintes crité-
rios para inclusão: 1) artigos primários dispo-
níveis na íntegra; 2) em acesso on-line aberto; 
3) em português, inglês ou espanhol; 4) que 
abrangessem a vigilância epidemiológica de 
contatos de hanseníase; e 5) publicados no 
período de 2008 a 2018. 

Em seguida, realizou-se a leitura dos textos 
completos, buscando os estudos que respondes-
sem à questão de pesquisa. Foram excluídas, as 
publicações que: 1) abordavam outro tema que 
não o de interesse deste trabalho; 2) estavam 
duplicadas; 3) estudos secundários, cartas, edi-
toriais, relatos de experiência, estudos de caso, 
teses, dissertações e capítulos de livro. 

Para a organização dos dados, utilizou-se 
um instrumento adaptado de Ursi16 contendo 
os seguintes itens: referência bibliográfica 
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(título, autoria e ano de publicação), idioma, 
país de origem, base de dados, objetivos da pes-
quisa, desenho do estudo, principais resulta-
dos, conclusão, limitações e nível de evidência. 

Para a categorização do Nível de Evidência 
(NE), foram considerados sete níveis de clas-
sificação: nível 1, revisão sistemática ou meta-
nálise de ensaios clínicos controlados; nível 2, 
ensaio clínico controlado randomizado bem 
delineado; nível 3, ensaio clínico controlado 
sem randomização; nível 4, estudos de coorte 
ou caso-controle bem delineados; nível 5, 
revisão sistemática de estudos qualitativos 
e descritivos; nível 6, estudos descritivos ou 
qualitativos; e nível 7, opinião de autoridades 
ou especialistas17.

Não foram classificadas evidências prove-
nientes de revisão sistemática ou metanálise e 
evidências originárias de opinião de autorida-
des e/ou relatório de comitês de especialistas, 

por serem excluídas na etapa de coleta de 
dados. Os resultados foram analisados e apre-
sentados de forma descritiva.

A análise crítica dos artigos selecionados foi 
realizada de forma independente por leitura 
exploratória e analítica para avaliação de con-
teúdo de cada estudo. Para o tratamento dos 
dados, utilizou-se a classificação por área te-
mática, possibilitando uma visão panorâmica, 
contemplando as principais informações e 
pontos relevantes das pesquisas desenvolvidas.

Resultados

A síntese dos resultados obtidos nas etapas de 
busca dos artigos é apresentada na figura 1. Os 
artigos incluídos foram denominados de A1 a 
A19 para propósitos didáticos.

Figura 1. Estudos primários incluídos na revisão integrativa de acordo com as bases de dados. São Luís (MA) Brasil, 2018

Artigos selecionados na busca primária
para leitura de título e resumo

PubMed
938

Cinahl
244

Lilacs
585

Total: 1.767

1.741 artigos excluídos após leitura 
de título e resumo por:

• não estarem relacionados com a
temática da pesquisa

(596 estudos);
• não responderem à pergunta da

pesquisa (17 estudos);
• não atenderem aos critérios de

inclusão (1.128 estudos)     

Após leitura de título e
resumo, 26 artigos foram
selecionados para leitura

na íntegra

7 artigos excluídos após
leitura na íntegra por:
• não responderem à
pergunta da pesquisa

(2 estudos);
• duplicados (5 estudos)  

Amostra composta por: 19 artigos

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 2. Características dos estudos apresentados na categoria ‘Fatores de risco para infecção e adoecimento entre contatos de hanseníase’. São Luís 
(MA) Brasil, 2018

N País/Ano Desenho Objetivo Principais resultados Nível de 
evidência

A218 Brasil 
2008

Caso-con-
trole

Caracterizar importantes fatores de 
risco associados à incidência da han-
seníase em contatos domiciliares

Os contatos de pacientes com hanseníase virchowiana apre-
sentaram um risco 3,8 vezes maior de desenvolver hansenía-
se. Todas as combinações desfavoráveis dos dois e três testes 
geraram valores de risco significativos que variaram de 5,76 a 
24,47, com o maior risco dado pela combinação de nenhuma 
cicatriz BCG, teste Mitsuda negativo e teste ML-Flow positi-
vo. O teste ML-Flow positivo indicou risco relativo seis vezes 
maior para a ocorrência da doença.

4

A419 Brasil 
2008

Descritivo, 
retrospectivo, 
quantitativo

Analisar variáveis relacionadas com 
os contatos intradomiciliares de 
pacientes com hanseníase atendidos 
no município de Londrina em um 
período de dez anos

Foram registrados 3.394 contatos, com média de 3,2 por caso. 
71,5% com idade até 40 anos, filhos/a (40,6%) e esposo/a 
(17,8%). Dos 1.731 contatos examinados (51,0%), 183 apre-
sentavam algum sinal de hanseníase: 16 casos confirmados. 
51,6% foram expostos às formas multibacilares e 10,1% com-
provaram duas doses da BCG.

6

A620 Brasil 
2010

Analítico, ob-
servacional, 
transversal, 
quantitativo 

Analisar o perfil clínico-epidemio-
lógico dos casos coprevalentes e 
identificar fatores de risco para o 
adoecimento entre os contatos de 
hanseníase

A análise controlada das variáveis tipo de contato e grau de 
parentesco revelou que o contato domiciliar e o parentesco 
de primeiro grau estão independentemente associados a uma 
probabilidade maior de adoecer.

6

Com relação à caracterização dos estudos 
primários, 14 foram desenvolvidos no Brasil, 
1 na China, 2 em Bangladesh, 1 na Colômbia, 
e 1 multicêntrico que englobou os seguintes 
países: Índia, Indonésia, Myanmar, Nepal, 
Sri Lanka, Tanzânia, Brasil e Camboja, sendo 
11 pesquisas publicadas em inglês; e 8, em 
português.

Relacionado com o ano de publicação, 
destaca-se o ano de 2008 com quatro 
artigos. Quanto ao NE, 16 artigos abrange-
ram estudos observacionais analíticos ou 
descritivos (NE 6), 1 se tratava de estudo 
de caso-controle (NE 4) e 2 eram ensaios 
clínicos randomizados (NE 2). 

Os estudos primários foram agrupados 
em três categorias de análise, devido à si-
milaridade temática. Nos quadros 2, 3 e 4, 
apresentam-se as características dos estudos 
primários incluídos na revisão, de acordo 
com cada categoria delimitada.

Fatores de risco para infecção e adoeci-
mento entre contatos de hanseníase

Dos sete estudos classificados nesta categoria, 
todos evidenciaram que os contatos domiciliares 
de pacientes com hanseníase apresentaram risco 
maior de adoecimento18-24. O estudo A2 destaca 
que os contatos de pacientes com hanseníase MB 
na forma V apresentaram risco 3,8 vezes maior de 
desenvolvimento de hanseníase do que os con-
tatos de pacientes com outras formas clínicas18.

O grau de parentesco e a consanguinidade 
também foram apontados como fatores de risco 
para a doença, sendo maior nos parentes de 
primeiro grau. Entre os demais fatores de risco 
associados à infecção e adoecimento, estão: 
nenhuma cicatriz de Bacillus Calmette-Guérin 
(BCG), teste Mitsuda negativo ou menor que 
5mm, teste ML-Flow positivo, idade jovem 
(<20 anos) e fatores socioeconômicos como 
baixa escolaridade e renda, conforme apre-
sentado no quadro 2.
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Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 2. (cont.)

A1021 Brasil 
2012

Analítico,  
observa-
cional, re-
trospectivo, 
quantitativo 

Revisar os dados da coorte de con-
tatos nos últimos 25 anos sobre os 
principais fatores de risco que levam 
à fase infecciosa da doença, estimar 
as taxas de incidência da hanseníase 
na coorte e caracterizar os fatores de 
risco para a doença entre os contatos 
sob vigilância

Os fatores associados com a aquisição da doença foram: não 
receber a vacina BCG, uma reação negativa de Mitsuda e con-
tato com paciente com forma clínica multibaciliar.  Os fatores 
associados à infecção definida como uma reação soropositiva 
para glicolipídeo-1 IgM antifenólico: idade jovem (<20 anos), 
reação de Mitsuda medida baixa (<5 mm) e contato com um 
paciente indexado e com alto índice baciloscópico.

6

A1422 Brasil 
2014

Descritivo,  
retrospectivo, 
quantitativo

Caracterizar os comunicantes dos 
pacientes de hanseníase em um 
hospital público

Observou-se influência do fator consanguinidade na transmis-
são, além de deficiência na avaliação dermatoneurológica dos 
comunicantes.

6

A1723 Brasil 
2016

Descritivo, 
retrospectivo, 
quantitativo

Avaliar as ações da vigilância de 
contatos domiciliares de pacientes 
com hanseníase no Município de 
Igarapé-Açu, Estado do Pará, Brasil, 
no período de 2004 a 2008

Dos 133 contatos identificados, 52,63% eram do sexo mas-
culino; 42,10%, ensino fundamental incompleto; 42,85%, 
solteiros; 55,63%, desempregados; 60,15%, renda familiar 
inferior a 1 salário mínimo; e 67,67%, uma cicatriz de BCG. A 
taxa de contatos não avaliados foi de 84 (63,16%), e, destes, 
56 (66,70%) foram contatos de casos multibacilar. 

6

A1824 Colôm-
bia 2017

Analítico, ob-
servacional, 
prospectivo, 
quantitativo

Avaliar a transmissão da hanseníase 
em grupos familiares de pacientes 
com hanseníase de quatro depar-
tamentos colombianos: Antioquia, 
Bolívar, Córdoba e Sucre

Foram avaliados 159 Grupos Familiares (GF) formados por 
543 contatos domiciliares (HHCs). Vinte e dois (4,1%) dos 
543 HHCs tinham títulos de anticorpos IgM anti-PGL-I posi-
tivos, indicando infecção. O genótipo das duas cepas (HHCs 
e caso índice) concordou em 9 marcadores, mostrando indi-
víduos infectados pela mesma cepa, indicando transmissão 
familiar.

6

Vigilância ativa de contatos de 
hanseníase

Foram identificados seis artigos que eviden-
ciaram a vigilância de contatos como principal 
estratégia de vigilância epidemiológica para 
diagnóstico precoce e rastreamento de conta-
tos de pacientes com hanseníase, ressaltando 
a busca ativa dos contatos domiciliares como 
importante medida de controle da doença25-30, 
conforme destacado no quadro 3.

O estudo A9 comparou a vigilância de 
contatos e detecção passiva de casos, iden-
tificando que os casos diagnosticados por 
vigilância de contatos foram encontrados 
mais precocemente, resultando em apre-
sentações clínicas menos graves, menores 
níveis de incapacidade, menores índices 
bacterianos e menor prevalência de reação 
da doença, indicando que a vigilância ativa é 
especialmente importante em áreas de alta 
endemicidade, como o Brasil29.
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Quadro 3. Características dos estudos apresentados na categoria ‘Vigilância ativa de contatos de hanseníase’. São Luís (MA) Brasil, 2018

N País/Ano Desenho Objetivo Principais resultados Nível de 
evidência

A325 Brasil 
2008

Descritivo-
-exploratório, 
quantitativo, 
transversal

Realizar a busca ativa dos contatos 
intradomiciliares faltosos no controle 
de hanseníase em um Ambulatório 
Regional de Especialidades do Vale 
do Paraíba

Identificaram-se 92 contatos, sendo 64,1% faltosos, tendo 
25% entre 20-29 anos e 58,5% do sexo feminino. 66,6% 
relataram não adesão ao controle por esquecimento e falta de 
tempo (11,1%); 4 contatos tinham sintomas de hanseníase, e 1 
foi confirmado (forma Dimorfa).

6

A526 China 
2009

Descritivo, 
transversal, 
quantitativo

Avaliar o valor da pesquisa de con-
tato domiciliar na detecção de casos 
de hanseníase em situação de baixa 
endemicidade na China

O número de casos índices foi responsável por 22,0 e por 
14,1% dos pacientes recém-registrados no Sudoeste e Leste 
da China. A pesquisa de contato domiciliar (36,1%) e a clínica 
de pele (62,0%) ficaram em primeiro lugar nos métodos de 
detecção de casos no Sudoeste e no Leste da China, respecti-
vamente.

6

A727 Brasil 
2011

Descritivo, 
retrospectivo 
quantitativo

Descrever a situação dos contatos de 
hanseníase e avaliar a execução da 
atividade de vigilância de contatos de 
hanseníase por distrito Sanitário no 
município de São Luís (MA)

Foram identificados 1.520 contatos, 50,3% do sexo feminino, 
idade > de 14 anos (66,5%) e com parentescos consanguí-
neos de 1º Grau (59,1%) com o caso índice. De 583 contatos 
examinados, 6,5 % tiveram diagnóstico de hanseníase (dimor-
fa). A avaliação da execução das ações de vigilância de conta-
tos foi considerada precária na maioria dos distritos.

6

A828 Brasil 
2012

Descritivo, 
transversal, 
qualitativo

Avaliar a percepção sobre as ações 
de controle dos contatos de hanse-
níase desenvolvidas pelas Equipes de 
Saúde da Família (EqSF) do Distrito 
Sanitário II de Recife

As ações de controle dos contatos têm importância reconhe-
cida pelos profissionais das EqSF, no entanto, essas ações vêm 
enfrentando alguns obstáculos, como o não comparecimento 
dos usuários à unidade de saúde, dificuldades para realização 
de atividades educativas e organizacionais.

6

A929 Brasil 
2012

Analítico, ob-
servacional, 
transversal, 
quantitativo

Comparar as características epide-
miológicas dos casos diagnosticados 
pela vigilância de contato com as 
características dos casos detectados 
passivamente

Por meio da vigilância de contato, foram diagnosticados casos 
de forma mais precoce, com apresentações clínicas menos 
graves, menores níveis iniciais e finais de incapacidade, menor 
carga bacilar e prevalência de reação. A estratégia mostrou ser 
eficaz na prevenção terciária, sendo a vigilância ativa impor-
tante em áreas de alta endemicidade, como o Brasil.

6

A1930 Brasil 
2018

Descritivo, 
transversal, 
quantitativo

Caracterizar padrões de abordagem 
de Contatos Intradomiciliares (CId) 
de casos de hanseníase residentes 
no Norte do Brasil, de 2001-2012

Foram incluídos 459 CId. A não realização do exame derma-
tológico foi referida por 191 pessoas (41,6%), e o neurológico, 
por 252 (54,9%); 138 (30,1%) não tiveram a BCG indicada, 
e 122 (26,6%) não receberam orientações; 257 (56,0%) não 
foram orientados a retornar para nova avaliação/seguimento, e 
186 (40,5%) não foram orientados para mobilização de outros 
contatos.

6

Fonte: Elaboração própria. 

Novas estratégias de controle e vigi-
lância de contatos de hanseníase

Dos seis estudos classificados nesta catego-
ria, dois eram ensaios clínicos randomizados; 
quatro, observacionais; e um, descritivo. Os 
estudos trouxeram inovadoras estratégias 
para vigilância de contatos utilizadas em 
outros países e desenvolvidas no Brasil ba-
seadas na quimioprofilaxia em dose única 

de rifampicina31; quimioprofilaxia com 
Rifampicina em Dose Única (SDR) associa-
da à imunoprofilaxia com BCG32; dosagem 
de níveis séricos de IgG / IgM e IgA / IgM 
salivar contra PGL1 e detecção da coloniza-
ção nasal por M. leprae33; mapeamento como 
ferramenta para identificação de áreas de alto 
risco de hanseníase34; uso do Formulário de 
Autoimagem (SIF) e vigilância de contatos 
extradomiciliares35; e a implementação do 
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Programa de Profilaxia Pós-Exposição à 
Hanseníase (LPEP) para avaliação do ras-
treamento de contato, viabilidade, eficácia e 
impacto do Profilaxia Pós-Exposição (PEP) 

com SDR em áreas-piloto situadas em vários 
países endêmicos de hanseníase, incluindo o 
Brasil36, conforme apresentado no quadro 4.

Quadro 4. Características dos estudos apresentados na categoria ‘Novas estratégias de controle e vigilância de contatos de hanseníase’. São Luís, MA, 
Brasil, 2018

N País/Ano Desenho Objetivo Principais resultados Nível de 
evidência

A131 Bangla-
desh 
2008

Ensaio clínico 
randomizado 

Determinar a eficácia da quimiopro-
filaxia usando uma dose única de 
rifampicina para prevenir a hansenía-
se em contatos próximos

91 dos 9.452 contatos no grupo placebo e 59 de 9.417 no 
grupo rifampicina desenvolveram hanseníase. Houve redução 
de 57% na incidência global entre os contatos de hanseníase 
usando uma dose única de rifampicina nos primeiros dois 
anos.

2

A1132 Bangla-
desh 
2013

Ensaio clínico 
randomizado

Examinar o efeito combinado da 
quimioprofilaxia com Rifampicina em 
Dose Única (RDS) e imunoprofilaxia 
com Bacillus Calmette-Guérin (BCG), 
em contatos de novos casos de 
hanseníase

Desfecho primário: número de novos pacientes com hansenía-
se que emergem dos grupos de contato. 

2

A1233 Brasil 
2013

Analítico, ob-
servacional, 
transversal, 
quantitativo

Avaliar os níveis séricos de IgG / IgM 
e salivar IgA / IgM contra PGL1 além 
da detecção da colonização nasal por 
M. leprae em contatos domiciliares 
de hanseníase e seus casos índices

Anti-PGL1 IgA e IgM salivares e soro anti-PGL1 IgG apresen-
taram boa correlação comparando contatos e casos índices. 
Uma alta frequência de positividade anti-PGL1 IgM foi en-
contrada em amostras negativas para IgG. Medições séricas 
de IgG/IgM e salivares anti-PGL1 IgA/IgM são fortemente 
sugeridas para o acompanhamento dos contatos domiciliares 
da hanseníase.

6

A1334 Brasil 
2013

Analítico, 
ecológico, 
transversal, 
quantitativo

Avaliar o mapeamento como ferra-
menta para identificação de áreas de 
alto risco da hanseníase e a utilidade 
do exame dermatoneurológico du-
rante visitas domiciliares em bairros 
de alta prevalência para identificação 
de novos casos de hanseníase

Foram examinados 719 indivíduos, destes, 82 tinham história 
pregressa de hanseníase, 209 eram contatos domiciliares e 
428 residiam em residências vizinhas. Quinze novos casos 
foram confirmados, taxa de detecção de 2,0% das pessoas 
examinadas. A análise espacial mostrou o agrupamento de 
casos recém-diagnosticados e a associação com coordenadas 
residenciais de casos multibacilares previamente diagnosti-
cados.

6

A1535 Brasil 
2015

Analítico, ob-
servacional, 
prospectivo, 
quantitativo 

Determinar se a vigilância de conta-
tos extradomiciliares (vizinhos) e o 
uso do SIF aumentam a notificação 
de casos de hanseníase

A busca de casos entre os vizinhos de portadores de hanse-
níase utilizando o Formulário de Autoimagem (SIF) aumenta 
a notificação de novos casos de hanseníase, neste caso, em 
17,5% (7/40). 

6

A1636 Índia, 
Indonésia, 
Myanmar, 
Nepal, 
Sri Lanka, 
Tanzânia, 
Brasil, 
Camboja 
2016

Descritivo Avaliar o rastreamento de contato e 
a viabilidade, eficácia e impacto do 
PEP com SDR em áreas-piloto situa-
das em vários países endêmicos de 
hanseníase

A viabilidade será avaliada em termos de cobertura (propor-
ção de contatos rastreados, selecionados e recebendo PEP, se 
elegível), recursos necessários e esforços de coordenação. A 
eficácia será medida como o impacto do programa LPEP no 
National Cardiovascular Data Registry (NCDR) das áreas-pi-
loto.

6

Fonte: Elaboração própria. 
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Discussões

Mesmo após 30 anos da criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e dos 27 anos da implan-
tação oficial da Poliquimioterapia no Brasil, 
a hanseníase ainda se constitui um sério pro-
blema de saúde pública, visto que o País não 
conseguiu cumprir o compromisso firmado 
com a OMS, em 1991, em 2005 nem em 2011, de 
eliminá-la como problema de saúde pública até 
o ano 2015, ou seja, alcançar a meta e reduzir 
a prevalência para menos de 1 caso/10 mil 
habitantes em todos municípios brasileiros9,37.

Sabe-se que as iniquidades sociais determi-
nam a persistência e as dificuldades de con-
trole das Doenças Tropicais Negligenciadas 
(DTN), causando maior vulnerabilidade e risco 
dessas doenças. No tocante à hanseníase, a 
pobreza é um fator determinante para sua 
ocorrência e transmissão. Variáveis como más 
condições de moradia; falta de acesso aos servi-
ços públicos, como saneamento, coleta de lixo 
e água encanada; e falta de higiene estiveram 
associadas significativamente à hanseníase38. 

A alta endemicidade da hanseníase possi-
bilita múltiplas exposições da população ao 
bacilo, inclusive nos primeiros anos de vida39. 
A detecção de casos novos em contatos jovens, 
e, principalmente, em menores de 15 anos de 
idade tem relação direta com o foco de trans-
missão ativa23. A pouca escolaridade interfere 
de forma direta na dificuldade de compre-
ender as informações divulgadas acerca da 
hanseníase, refletindo inclusive em grande 
número de desempregados e trabalhadores 
autônomos, implicando renda mensal baixa, 
que são fatores associados à falta e abandono 
da poliquimioterapia40,41.

Os contatos domiciliares de pacientes com 
hanseníase apresentaram risco mais elevado 
para infecção e adoecimento, e fatores, tais 
como suscetibilidade genética e a forma clínica 
do caso índice, estão diretamente relaciona-
dos com uma maior incidência da doença, 
resultados já amplamente documentados na 
literatura2,4,7,42. 

A ocorrência de casos novos entre contatos 

domiciliares consanguíneos do caso índice, 
principalmente, parentes de primeiro grau, 
apresentou probabilidade 2,05 vezes maior 
em relação a outros tipos de parentesco, 
evidenciando a importância da suscetibili-
dade genética na cadeia de transmissão da 
doença19,20,22,24. Quanto à forma clínica da 
doença, encontrou-se que os contatos de pa-
cientes com hanseníase MB em sua forma V 
apresentaram risco 3,8 vezes maior de desen-
volvimento de hanseníase do que os contatos 
de pacientes com as outras formas clínicas18,23. 
Os dados reforçam a necessidade do diagnós-
tico precoce e da instituição de tratamento 
adequado, o que contribui para diminuição do 
período de exposição dos contatos aos casos, 
principalmente, aos MB19.

Os contatos domiciliares sem cicatriz de 
BCG apresentaram risco 3,7 vezes maior de 
desenvolver hanseníase quando comparado 
aos contatos com uma ou mais cicatrizes. 
Em relação ao teste de Mitsuda, os conta-
tos domiciliares que obtiveram resultado de 
Mitsuda ≤7 mm apresentaram risco estimado 
de ocorrência da doença de 6,25 vezes maior 
quando comparado aos contatos positivos (8 a 
≥ 10 mm)18. O teste ML-Flow identificou que 
resultados positivos com titulação de 10,4% 
entre os contatos afetados comparados com 
os contatos saudáveis representa um risco 
relativo quase seis vezes maior para o apare-
cimento da doença21. Observou-se que todas 
as combinações desfavoráveis de dois e três 
testes geraram valores de risco significativos 
que variaram de 5,76 a 24,47, com o risco mais 
elevado representado pela combinação de 
nenhuma cicatriz BCG, um teste de Mitsuda 
negativo e um teste positivo ML-Flow18,21.

Reforça-se que a vacinação BCG é impor-
tante na prática clínica e epidemiológica e que 
a manutenção da dose adicional de BCG em 
contatos é uma importante estratégia para os 
programas de controle da hanseníase, visando 
proteção dos contatos, principalmente, contra 
formas MB23,30. O teste de Mitsuda não foi pa-
dronizado pela OMS para classificação clínica 
ou estudos epidemiológicos, uma vez que o 
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sistema de classificação da hanseníase da OMS 
foi baseado de acordo com o número de lesões 
em PB e MB43. Entretanto, estudos evidencia-
ram que a aplicação do teste de Mitsuda em 
regiões endêmicas pode ser uma abordagem 
epidemiológica importante para monitorar os 
contatos domiciliares18,21. O teste ML-Flow, 
sendo um método alternativo ao Elisa para 
detecção de anticorpos IgM anti-PGL-1, não 
configura teste diagnóstico, mas, sim, um 
exame para classificação de pacientes em PB 
e MB e auxiliar na decisão terapêutica44.

Estudos apontam que a principal estra-
tégia para redução da carga em hanseníase 
e alcance do controle da doença enquanto 
problema de saúde pública em nível nacio-
nal se dá necessariamente pela vigilância e 
abordagem qualificada de contatos de casos 
de hanseníase4,20,22,45-47. Entretanto, a vigi-
lância dos contatos tem sido pouco valorizada 
e até mesmo negligenciada nos serviços de 
saúde pública que desenvolvem as ações do 
Programa Nacional de Controle da Hanseníase 
(PNCH); pois privilegia o espaço para controle 
da doença e doente, reelegendo a um plano 
secundário as ações de controle dos contatos37.

A vigilância de contatos é a principal estraté-
gia de detecção ativa de casos de hanseníase4,13, 
tem por finalidade a descoberta de casos novos 
entre aqueles que convivem ou conviveram, 
de forma prolongada com o caso índice e visa 
também descobrir suas possíveis fontes de 
infecção no domicílio ou fora dele (social), in-
dependentemente de qual seja a classificação 
operacional do doente – PB ou MB1.

Na China, em regiões de baixa endemicida-
de de hanseníase, identificou-se que a busca 
ativa por meio da pesquisa de contato domi-
ciliar e o exame dermatoneurológico ficaram 
em primeiro lugar entre os métodos de detec-
ção de hanseníase entre os contatos26. Uma 
comparação realizada entre as características 
epidemiológicas dos casos diagnosticados pela 
vigilância de contatos e os casos detectados 
passivamente no Brasil demonstrou que os 
contatos diagnosticados por meio da vigilân-
cia de contatos apresentaram formas clínicas 

menos graves, menores níveis de incapacidade, 
menor carga bacilar e prevalência de reação13. 

Entretanto, ao se avaliar a proporção de 
contatos examinados entre os registrados 
ao longo dos anos de 2002 a 2011 no Brasil, 
verificou-se que essa proporção não superou 
60%; e que, entre os anos de 2012 e 2014, houve 
uma ligeira elevação para 74%, ainda não al-
cançando índices satisfatórios48. 

Destaca-se que, para a vigilância ativa, 
devem ser intensificadas medidas de avalia-
ção e controle de contatos e integração dessas 
ações nos diferentes níveis de atenção, bus-
cando promover o acesso da população aos 
serviços de saúde, facilitando o diagnóstico 
precoce, contribuindo para a interrupção da 
transmissão e reduzindo, consequentemente, 
as deficiências e incapacidades, que, em última 
análise, representam forte impacto social, eco-
nômico e psicológico para os pacientes4,28-30.

No tocante às estratégias, esta revisão possi-
bilitou identificar novas estratégias para con-
trole e vigilância de contatos de hanseníase 
por meio da implementação de inovadoras 
ferramentas e metodologias que favorecem a 
interrupção da transmissão do M. leprae e de-
tecção precoce de novos casos entre contatos.

Ensaio clínico randomizado realizado em 
Bangladesh com 21.711 contatos encontrou 
uma redução de 57% sobre a incidência geral 
de hanseníase entre os contatos de pacientes 
recém-diagnosticados com a administração 
de SDR após dois anos de tratamento, sendo, 
portanto, a SDR 57% efetiva na prevenção do 
desenvolvimento de hanseníase clínica. O 
uso de SRD é uma intervenção promissora, 
preventiva, barata e prática para contatos de 
pacientes com hanseníase em programas de 
controle da hanseníase31.

Outro estudo desenvolvido em Bangladesh, 
com aproximadamente 20 mil contatos, exa-
minou o efeito combinado da quimioprofi-
laxia com SDR e imunoprofilaxia com BCG 
para prevenção da hanseníase em contatos de 
casos recém-diagnosticados. A combinação 
dessas medidas é potencialmente uma ferra-
menta muito efetiva e inovadora, voltada aos 
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contatos de pacientes com hanseníase, que 
pode reduzir significativamente a transmissão 
do M. leprae32.

Diante das evidências, como intervenção 
inédita, está sendo implementado o LPEP em 
áreas-piloto situadas em vários países endêmi-
cos de hanseníase: Índia, Indonésia, Myanmar, 
Nepal, Sri Lanka, Tanzânia, Camboja e Brasil 
com o objetivo de avaliar a viabilidade, eficácia 
e impacto do PEP com SDR visando acelerar 
a aceitação dessa intervenção e introdução do 
PEP nos programas nacionais de hanseníase36.

O projeto ‘PEP-Hans’ oriundo de tal ini-
ciativa está em desenvolvimento no Brasil e 
explora a administração de quimioprofilaxia 
e imunoprofilaxia (SDR e BCG) a cerca de 
20 contatos por paciente índice. O projeto 
está sendo implementado em 16 municípios 
dos estados de Mato Grosso, Pernambuco e 
Tocantins e abrange pacientes com diagnóstico 
realizado de 2015 a 2017. Estima-se que 850 
pacientes com 17 mil contatos serão incluídos a 
cada ano. O programa LPEP ajudará a traduzir 
as evidências existentes sobre SDR PEP para 
reduzir o risco de desenvolver a hanseníase 
entre contatos de pacientes com hanseníase 
em ações rotineiras, fornecendo dados sólidos 
a partir de uma série de configurações e con-
dições estabelecidas pelos próprios programas 
nacionais de controle da hanseníase36.

Ainda no Brasil, foram avaliados 30 pacien-
tes com hanseníase e 135 contatos domici-
liares quanto aos níveis séricos de IgG/IgM 
e salivar IgA/IgM contra PGL1 e detecção 
da colonização nasal por M. leprae. Os anti-
corpos anti-PGL1 IgA e IgM salivares e soro 
anti-PGL1 IgG apresentaram boa correlação 
comparando contatos e casos índices (p<0,01, 
p<0,005 e p<0,0001, respectivamente). Alta 
frequência de positividade anti-PGL1 IgM foi 
encontrada em amostras negativas para IgG. 
Os resultados do estudo apontaram que ambos 
os isotipos devem sempre ser medidos. As 
medições séricas de IgG/IgM e salivares anti-
-PGL1 IgA/IgM são fortemente sugeridas para 
o acompanhamento dos contatos domiciliares 
da hanseníase33. 

O agrupamento/mapeamento foi avaliado 
como ferramenta para identificação de áreas 
de alto risco da hanseníase e a utilidade do 
exame dermatoneurológico durante visitas 
domiciliares. A análise espacial identificou 
agrupamento de casos recém-diagnosticados 
e associação com coordenadas residenciais de 
casos MB previamente diagnosticados, mos-
trando que em áreas hiperendêmicas o risco 
da doença é alto em contatos sociais. A distri-
buição dos casos PB não foi aleatória e depen-
dia da presença de casos MB. O mapeamento 
associado ao exame dermatoneurológico de 
contatos extradomiciliares demonstrou ser 
eficaz para detecção de novos casos entre os 
contatos de hanseníase, especialmente aqueles 
que vivem perto de um caso MB34.

Na região Amazônica, verificou-se que a 
busca de casos entre os vizinhos portadores 
de hanseníase utilizando o SIF aumenta a 
notificação de novos casos de hanseníase em 
17,5%. A busca ativa de casos de hanseníase 
entre os contatos, incluindo ampliação do 
escopo da investigação para vizinhos em pelo 
menos um raio de 200 metros da residência do 
caso índice, combinada com o uso de um SIF 
modificado (inclusão de uma questão sobre a 
presença de áreas anestésicas) é uma imple-
mentação simples, de baixo custo, eficiente e 
viável dentro do contexto de Atenção Primária 
à Saúde (APS)35.

Considerações finais

Esta revisão atualizou o conhecimento sobre 
controle e vigilância epidemiológica de contatos 
de hanseníase. A análise da literatura indica 
que há uma concentração de estudos voltados à 
prevenção e controle da doença entre os conta-
tos, principalmente, com foco na identificação 
de fatores de risco e implementação de ações 
de vigilância por meio da busca ativa de casos 
novos. Entretanto, as evidências indicam novas 
estratégias e efetivas ferramentas que podem 
ser incorporadas à prática clínica nos serviços 
de saúde ou associadas às já existentes, visando 
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à detecção precoce e interrupção da transmis-
são do M. leprae para eliminação da hanseníase 
como problema de saúde pública no país. 
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RESUMO Este estudo tem por objetivo conhecer a produção científica acerca da Atenção 
Domiciliar no Brasil, discutindo os desafios e as potencialidades dessa modalidade de assistência 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma revisão integrativa em bases de 
dados eletrônicas na área da saúde, no período entre 2006 e 2017, cuja amostra final incluiu 23 
artigos. Da análise emergiram três categorias: ‘Potencial substitutivo da Atenção Domiciliar e 
articulação com a rede’; ‘O usuário e sua família na Atenção Domiciliar’; ‘Satisfação dos usuá-
rios e a relação com a equipe’. A análise aponta como potencialidades da Atenção Domiciliar 
a configuração como rede substitutiva de cuidado, o vínculo e as relações horizontais entre 
equipe, usuários e familiares. Os principais desafios são a fragmentação do cuidado e a falta 
de articulação com os outros pontos da rede de atenção. A Atenção Domiciliar é um espaço 
singular da saúde e pode constituir um espaço potente para reinvenção das relações entre 
usuários, cuidadores e equipes, questionando os modos hegemônicos de se produzir cuidado.

PALAVRAS-CHAVE Assistência domiciliar. Serviços de assistência domiciliar. Políticas públicas 
de saúde. Cuidadores. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT This study aims to know the scientific production about Home Care in Brazil, discuss-
ing the challenges and potentialities of this type of care in the scope of the Unified Health System 
(SUS). This is an integrative review in electronic health databases, in the period between 2006 and 
2017, whose final sample included 23 articles. Three categories have emerged from the analysis: 
‘Substitutive potential of Home Care and articulation with the network’; ‘The user and his/her 
family in Home Care’; ‘Satisfaction of users and the relationship with the team’. The analysis 
points out as the main potential of Home Care the configuration as a substitute care network, the 
bond and the horizontal relations between team, users and family. The main challenges are the 
fragmentation of care and the lack of articulation with the other points of the care network. Home 
Care is a unique space of health and can be a powerful space for reinventing relationships between 
users, caregivers and teams, questioning the hegemonic ways of producing care.

KEYWORDS Home nursing. Home care services. Public health policy. Caregivers. Unified Health 
System.
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Introdução

A Atenção Domiciliar (AD) é definida como 
uma modalidade de atenção à saúde que 
envolve ações de promoção da saúde, pre-
venção, tratamento, reabilitação e paliação em 
domicílio, de forma integrada com as Redes 
de Atenção à Saúde (RAS)1. Essa modalidade 
tem se expandido em resposta às mudanças 
demográficas, epidemiológicas, sociais e cul-
turais que vêm tomando lugar, tanto no Brasil 
quanto no cenário mundial, para atender à 
necessidade de viabilidade e sustentabilidade 
econômica dos sistemas de saúde, bem como 
pela busca de uma proposta de cuidado que 
promova maior bem-estar aos usuários e às suas 
famílias, reduzindo as iniquidades em saúde2.

A AD, como aposta no cuidado de alguns 
perfis de usuários não alcançados em outros 
espaços, tem levado gestores, trabalhadores, 
pesquisadores, usuários e famílias a repensa-
rem o modelo de atenção à saúde e as ofertas 
existentes, com vistas à produção da integrali-
dade3,4. Além disso, na perspectiva de reorga-
nização da rede de cuidados, tem-se percebido 
o potencial da AD na articulação dos serviços5,6 
por meio da comunicação e da discussão de 
projetos terapêuticos compartilhados com os 
demais pontos da rede3.

Ademais, pelas características que lhe são 
inerentes, a AD desafia a lógica tradicional de 
produção do cuidado ao ultrapassar os muros 
das instituições de saúde3 e torna-se uma mo-
dalidade substitutiva ao possibilitar a produção 
de novos modos de cuidar que transcendem 
o modelo hegemônico medicalizante4. Exige, 
portanto, que as equipes trabalhem na comple-
xidade do território da casa, na multiplicidade 
de dinâmicas familiares, incorporando seus 
valores e saberes ao cuidado.

A regulação da AD no Brasil iniciou-se com 
a publicação da Resolução RDC nº 11/2006 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)/Ministério da Saúde (MS)7, que dis-
punha sobre o funcionamento dos serviços. 
Contudo, apesar da existência dessa resolução, 
poucas foram as mudanças de fato percebidas 

no cotidiano dos serviços existentes à época.
O ano de 2011 foi profícuo para a expansão 

da AD, com a criação, por meio da portaria GM/
MS nº 2.029/20118, do Programa Melhor em 
Casa e da Política Nacional de AD no âmbito 
do SUS, que, entre outras determinações, es-
tabelecia a participação do gestor federal no 
financiamento dos serviços. Essa proposta 
tinha uma ação indutora importante para a 
abertura e ampliação de serviços no Sistema 
Único de Saúde (SUS)2. Atualmente, a portaria 
em vigor é a Portaria nº 825, de 25 de abril de 
2016, que redefine a AD no âmbito do SUS e 
atualiza as equipes habilitadas1.

No entanto, apesar dos avanços, tanto com 
relação à legislação que regulamenta a AD no 
Brasil quanto à qualidade do cuidado presta-
do, sua construção não fez parte do projeto 
que originou o SUS, assumindo um lugar 
de modalidade complementar na atenção à 
saúde9,10. Assim, a sua oferta permanece aquém 
das necessidades no País, e ela encontra-se 
vulnerável às mudanças governamentais e 
prioridades econômicas11.

Nesse sentido, e tendo em vista o impacto 
que os serviços de AD têm produzido na vida 
dos usuários que recebem o cuidado das 
equipes nessa modalidade de atenção, faz-se 
necessário aprofundar o conhecimento acerca 
da produção do cuidado na AD, buscando con-
templar seus desafios e potencialidades. 

Investigações têm sido conduzidas a fim 
de conhecer e compreender como a organiza-
ção das equipes e o cuidado estão ocorrendo 
na AD; entretanto, são poucos os estudos de 
revisão que apresentam de forma abrangente 
as evidências produzidas sobre a AD no Brasil, 
no âmbito do SUS. 

Frente a isso, estabeleceu-se, para este 
estudo, a seguinte questão norteadora: ‘Sobre 
quais questões vertem a produção científi-
ca contemporânea acerca da AD no SUS?’. 
Procurando responder a essa questão, o objeti-
vo do estudo é conhecer a produção científica 
acerca da AD e discutir as potencialidades e 
os desafios dessa modalidade de assistência 
no âmbito do SUS.
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Métodos

Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa 
(RI) referente às publicações sobre AD no 
âmbito do SUS. Optou-se por essa modalidade 
de pesquisa por se tratar de um método que 
proporciona uma síntese do conhecimento 
produzido por meio de estudos primários de-
senvolvidos mediante desenhos de pesquisa 
diversos, que requer uma análise de dados 
rigorosa12 e fornece subsídios para a melhoria 
da assistência à saúde13.

Para a elaboração deste estudo, foram se-
guidas as seguintes etapas: (1) identificação 
do tema e elaboração da questão norteadora; 
(2) busca ou amostragem na literatura; (3) 
coleta de dados; (4) análise crítica dos estudos 
incluídos; (5) apresentação da revisão/síntese 
do conhecimento12.

Realizou-se a busca na Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS-Bireme) pelas seguintes bases 
de dados: Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 
Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MedLine) e portal da 
Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
Utilizaram-se os indexadores ‘Serviços de 
Assistência Domiciliar’ OR ‘Assistência 
Domiciliar’, contidos nos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS).

Como critérios de inclusão, utilizaram-se: 
artigos que abordassem as modalidades de 
AD no SUS previstos na legislação brasileira 
referente ao tema1,7,8; com disponibilidade 
online na íntegra; nos idiomas português, 
inglês ou espanhol; publicados no período 
de 2006 a 2017. Tal período temporal toma 
como referência a data de publicação da 
Resolução RDC nº 11/2006 da Anvisa/MS7, 
que dispõe sobre a regulamentação técnica 
de funcionamento de serviços que prestam 
AD no Brasil. 

Considerando que a literatura traz diferentes 
conceitos e definições sobre a AD, é importante 
indicar a definição adotada para essa RI, que é a 
estabelecida pela Portaria nº 825, de 25 de abril 
de 20161: AD é uma modalidade de atenção à 

saúde que envolve ações de promoção da saúde, 
prevenção, tratamento, reabilitação e paliação 
em domicílio de forma integrada com as Redes 
de Atenção à Saúde (RAS).

Os critérios de exclusão foram: artigos que 
abordassem serviços e/ou práticas sem vin-
culação com as modalidades de AD no SUS 
previstos na legislação brasileira referente ao 
assunto1,7,8; artigos de revisão; teses e disserta-
ções; artigos que abordassem a AD realizada 
pelas equipes de Atenção Básica (AB). 

Após a identificação dos artigos, de acordo 
com a questão norteadora e com os critérios 
de inclusão previamente definidos, procedeu-
-se com a leitura dos títulos e resumos, e, nos 
casos em que os títulos e resumos não foram 
suficientes para definir a seleção inicial, a 
leitura da íntegra da publicação foi realizada. 
Após essa etapa, foram excluídos os artigos de 
revisão, artigos que tratavam da AD realizados 
pelas equipes de AB ou por instituições pri-
vadas; estudos que relatavam experiências de 
AD desenvolvidas em outros países; estudos 
que abordavam práticas desenvolvidas no 
domicílio por profissionais de forma isolada, 
os artigos que abordavam visitas domicilares 
e as dissertações. Foram também agrupados 
os estudos em duplicidade. 

Para análise, os artigos incluídos foram 
lidos exaustivamente; na sequência, 
procedeu-se à extração dos dados para 
a construção da primeira matriz, com as 
especificações individuais dos trabalhos, 
contendo: título, bases de dados, periódico 
em que foi publicado, ano de publicação, 
autores e cidade de procedência do primeiro 
autor, objetivo, abordagem metodológica, 
principais resultados, conclusões e obser-
vações dos pesquisadores. Posteriormente, 
realizou-se o agrupamento em categorias 
temáticas que configuram o escopo central 
deste estudo. O agrupamento foi realiza-
do em função da(s) temática(s) tratada(s) 
no artigo original analisado, buscando-se 
responder à questão norteadora do estudo. 
Alguns artigos abordavam mais de um 
aspecto no campo da AD e, portanto, foram 
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utilizados em mais de uma das categorias 
temáticas, considerando as potencialidades 
e os desafios dessa modalidade de assistên-
cia no âmbito do SUS. 

Os aspectos éticos e legais foram respei-
tados, tendo em vista que foram utilizadas 
publicações de periódicos cujos autores foram 
citados em todos os momentos em que os 
artigos foram mencionados.

Resultados

A partir dos critérios de inclusão e exclusão, 
foram selecionados 23 artigos, 14 deles dispo-
níveis na Lilacs, 7 na Medline e 12 na SciELO. 
Todos os 23 artigos foram mantidos após a 
leitura dos textos na íntegra e constituíram a 
amostra final desta revisão, como representado 
na figura 1.

Figura 1. Diagrama de fluxo para a seleção dos artigos

Artigos identificados por 
termos da pesquisa

(n=45.159)

n=220 estudos 

Filtros: 
- Textos completos 
- Assistência domiciliar 
- Serviço de assistência 
   domiciliar 
- Brasil
- Disponível 

Leitura de títulos e resumos  

n=33

Incluídos no artigo n=23

Exclusão de: 
- Serviços privados: n=14
- Ano de publicação: n=15
- Atenção Básica: n=21
- Outros países: n=7
- Outros assuntos: n=111
- Dissertação: n=1
- Indisponível: n=1
- Duplicado: n=24

Fonte: Elaboração própria.

Com relação ao ano de publicação, obser-
vou-se que 2013 foi o ano com maior número 
de publicações (4), e, nos anos de 2014 e 
2015, não foram identificadas publicações 

que atendessem aos critérios de inclusão. A 
distribuição dos artigos pelo ano de publicação 
está representada no gráfico 1.
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Os artigos selecionados foram organizados 
em um quadro sinóptico para a apresenta-
ção sistematizada do conhecimento produ-
zido sobre o tema, contendo os seguintes 
tópicos: número, base de dados ou portal, 
título, autoria, periódico, ano de publicação, 
objetivos, procedência do primeiro autor e 
abordagem metodológica (quadro 1). Quanto 
à abordagem dos estudos, pode-se verificar 

que 14 eram de abordagem qualitativa (60,9%), 
7 de abordagem quantitativa (30,4%) e 2 de 
abordagem mista (8,7%). Quanto ao estado de 
procedência do primeiro autor de cada artigo, 
verificou-se uma concentração nas Regiões Sul 
e Sudeste, com 13 (56,5%) e 8 (34,8%) artigos, 
respectivamente, sobretudo nos estados do Rio 
Grande do Sul (12 artigos – 52,2%) e de Minas 
Gerais (5 artigos – 21,7%). 

Gráfico 1. Distribuição dos artigos sobre AD no SUS por ano de publicação

Fonte: Elaboração própria.

2007

13,04%

2008

4,30%

2009

8,70%

2010

13,04%

2011

13,04%
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13,04%

2013

17,30%

2016

13,04%

2017

4,30%

Quadro 1. Fontes bibliográficas incluídas na revisão integrativa, publicadas de 2006 a 2017

nº Base de dados 
ou portal

Título do artigo Autoria Periódico Ano Procedência 
1o autor

Tipo de 
abordagem

I Lilacs Cuidados paliativos e comunicação: estudo 
com profissionais de saúde do serviço de 
atenção domiciliar

Andrade CG, Costa 
SFG, Costa ICP, San-
tos KFO, Brito FM.

Revista Fund 
Care Online

2017 PB Qualitativa

II Medline Gênese da atenção domiciliária no Brasil no 
início do século XX

Oliveira SG, Kruse 
MHL.

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem

2016 RS Quantitativa

III SciELO Intervenção domiciliar como ferramenta para 
o cuidado de enfermagem: avaliação da satis-
fação de idosos

Nogueira IS, Previato 
GF, Scolari GAS, 
Gomes ACO, Carreira 
L, Baldissera VDA.

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem

2016 PR Qualiquan-
titativa

IV Medline Prevalência da assistência domiciliar prestada 
à população idosa brasileira e fatores asso-
ciados

Wachs LS, Nunes BP, 
Soares UM, Facchini 
LA, Thumé E.

Caderno de 
Saúde Pú-
blica

2016 RS Quantitativa

V Lilacs e 
SciELO

Organização das redes de atenção à saúde 
na perspectiva de profissionais da atenção 
domiciliar

Andrade AM, Brito 
MJM, Silva KL, Mon-
tenegro LC, Caçador 
BS, Freitas LFC.

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem

2013 MG Qualitativa
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Quadro 1. (cont.)

VI Lilacs Singularidades do Trabalho na Atenção Domi-
ciliar: imprimindo uma nova lógica em saúde

Andrade AM, Brito 
MJM, Silva KL, Ran-
dow RMV, Montene-
gro LC.

Revista de 
pesquisa: 
cuidado é 
fundamental 
online

2013 MG Qualiquan-
titativa

VII SciELO Atenção Domiciliar na estruturação da Rede 
de atenção à Saúde: trilhando os Caminhos da 
integralidade

Brito MJM, Andrade 
AM, Caçador BS, 
Freitas LFC, Penna 
CMM.

Esc. Anna 
Nery (impr.)

2013 MG Qualitativa

VIII Medline e 
SciELO

Fatores associados a atenção domiciliária: 
subsídios à gestão do cuidado no âmbito do 
SUS

Pires MRGM, Duarte 
EC, Gottems LBD, 
Figueiredo NVF, Spag-
nol CA.

Revista 
Escola Enfer-
magem USP

2013 DF Quantitativa

IX Lilacs Caracterização de um programa de internação 
domiciliar e cuidados paliativos no Município 
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil: uma contribuição à atenção integral 
aos usuários com câncer no Sistema Único de 
Saúde, SUS

Fripp JC, Facchini LA, 
Silva SM.

Epidemiolo-
gia Serviço 
de Saúde

2012 RS Quantitativa

X SciELO Internação domiciliar e internação hospitalar: 
semelhanças e diferenças no olhar do cuida-
dor familiar

Oliveira SG, Quintana 
AM, Budó MLD, Kru-
se MHL, Beuter M.

Texto Con-
texto Enfer-
magem

2012 RS Qualitativa

XI SciELO Internação domiciliar do paciente terminal: o 
olhar do cuidador familiar

Oliveira SG, Quintana 
AM, Denardin-Budó 
ML, Moraes NA, Lud-
tke MF; Cassel PA.

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem

2012 RS Qualitativa

XII Lilacs e 
Medline

A construção do cuidado pela equipe de 
saúde e o cuidador em um programa de aten-
ção domiciliar ao acamado em Porto Alegre 
(RS, Brasil)

Freitas IBA, Meneghel 
SN.

Ciência & 
Saúde Co-
letiva

2011 RS Qualitativa

XIII SciELO Dinâmica de organização dos cuidadores 
familiares do paciente terminal em internação 
domiciliar

Oliveira SG, Garcia 
RP, Quintana AM, 
Budó MLD, Wunsch 
S, Silveira CL.

Ciência 
Cuidado e 
Saúde

2011 RS Qualitativa

XIV Lilacs e SciE-
LO

Internação domiciliar: o perfil dos pacientes 
assistidos pelo Programa HU em Casa

Martelli DRB, Silva 
MS, Carneiro JÁ, 
Bonan PRF, Rodrigues 
LHC, Junior HM.

Revista de 
Saúde Co-
letiva

2011 MG Quantitativa

XV SciELO Direito do cidadão e avaliação nos serviços de 
saúde: aproximações teórico-práticas

Kerber NPC, Kirchhof 
ALC, Cezar-Vaz MR, 
Silveira RS.

Revista 
Latino-A-
mericana de 
Enfermagem

2010 RS Qualitativa

XVI Lilacs e 
SciELO

Atenção domiciliar como mudança do modelo 
tecnoassistencial

Silva KL, Sena RR, Sei-
xas CT, Feuerwerker 
LCM, Merhy EE.

Rev. Saúde 
Pública

2010 MG Qualitativa

XVII Lilacs e 
SciELO

O trabalho do enfermeiro no serviço de 
internação domiciliar: visão dos familiares 
cuidadores

Silva DC, Santos JLG 
Guerra ST, Barrios SG, 
Prochnow AG.

Ciência 
Cuidado e 
Saúde

2010 RS Qualitativa

XVIII Lilacs Experiência-piloto de assistência domiciliar: 
idosos acamados de uma unidade básica, 
Porto Alegre, Brasil

Marques GQ, Freitas 
IBA.

Escola Enfer-
magem USP

2009 RS Qualitativa
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Discussão

Após a leitura crítica e a sistematização dos 
dados, os artigos foram agrupados em três 
categorias temáticas de discussão: ‘Potencial 
substitutivo da AD e articulação com a rede’, 
‘O usuário e sua família na AD’ e ‘A satisfação 
dos usuários e a relação com a equipe’, discu-
tidas a seguir.

Potencial substitutivo da Atenção 
Domiciliar e articulação com a rede

A análise dos artigos indica que a AD, nas suas 
diferentes conformações, tem protagonizado 
mudanças nas redes na perspectiva da substi-
tutividade da organização da atenção, ou seja, 
como dispositivo para a produção de cuidados 
que não vêm sendo produzidos nos hospitais, 
ambulatórios e outros espaços tradicionais do 
cuidado em saúde.

Os artigos XVI, V, VII e VIII indicam que 
a AD, nas suas diversas modalidades, tem 
contribuído para a reordenação tecnoassis-
tencial com enfoque em redes substitutivas 

de cuidado, ainda que o caráter de racionali-
zação de gastos por meio da abreviação ou da 
substituição da internação hospitalar seja um 
dos principais motivadores da implantação 
em grande parte das experiências brasileiras.

O artigo XVI, que apresenta um estudo 
realizado em quatro serviços ambulatoriais 
de AD da Secretaria Municipal de Saúde e 
um serviço de um hospital filantrópico do 
município de Belo Horizonte (MG), indicou 
que a AD forma uma rede de cuidados com 
potencial para contribuir para a continuidade 
e a integralidade da assistência. O artigo V, que 
analisou um serviço de AD de uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) de uma capital 
brasileira, constatou as articulações com a 
AB, apesar da necessidade de superação da 
atuação fragmentada na articulação com a 
rede de serviços, e reforça a centralidade do 
trabalho da AD nas necessidades singulares 
dos usuários.

Porém, ainda que diversos artigos apontem 
para a contribuição da AD para a reestrutu-
ração do modelo assistencial – pela tensão 
que estabelece entre os distintos saberes, 

Quadro 1. (cont.)

XIX Lilacs Avaliação do grau de satisfação dos usuários 
do programa de assistência domiciliar do 
Hospital São Sebastião Mártir, Sul do Brasil.

Morsch P, Bordin R. Revista do 
Hospital de 
Clínicas e da 
Faculdade de 
Medicina

2009 RS Quantitativa 

XX Lilacs, 
Medline e 
SciELO

A contribuição da atenção domiciliar para a 
configuração de redes substitutivas de saúde: 
desinstitucionalização e transformação de 
práticas

Feuerwerker LCM, 
Merhy EE.

Revista Pana-
mericana 
Salud Publica

2008 RJ Qualitativa

XXI Lilacs e 
Medline

Rede de suporte tecnológico domiciliar à 
criança dependente de tecnologia egressa de 
um hospital de saúde pública

Drucker LP. Ciência & 
Saúde Co-
letiva

2007 RJ Qualitativa

XXII Lilacs e 
Medline

Perspectives from a neonatal home care 
program in the single health system

Lopes TC, Mota JAC, 
Coelho S.

Revista 
Latino-A-
mericana de 
Enfermagem

2007 RS Qualitativa

XXIII Lilacs Perfil clínico-demográfico dos pacientes inse-
ridos em um programa de assistência domici-
liária no município de São Paulo

Bastos CC, Lemos 
ND, Mello AN.

Revista 
Kairós

2007 SP Quantitativa

Fonte: Elaboração própria.
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realidades e dinâmicas de vida, por exemplo –, 
sendo capaz de gerar mudanças significativas 
na abordagem da saúde, o artigo VIII levanta o 
baixo poder de pressão dos usuários na relação 
com os profissionais como um entrave à sua 
concretização.

No que tange à classificação e à distinção 
entre as modalidades de AD (AD1, de respon-
sabilidade das equipes de AB e dos Núcleos de 
Atenção à Saúde da Família (Nasf ); AD2 e AD3, 
de responsabilidade dos serviços específicos 
de AD) expressas na Política Nacional da AD 
no SUS1, os autores do artigo VIII avaliam que 
são as variáveis do contexto social, familiar e 
clínico que determinam o tipo de oferta da 
AD de que os usuários necessitam. Os autores 
afirmam que a classificação nas modalidades 
AD1, AD2 e AD3 contribui para a gestão do 
cuidado nas redes de atenção à saúde, além 
de auxiliar na abordagem integral e na tomada 
de decisão pela equipe.

O artigo XX, ao analisar sete experiências 
de cuidado domiciliar em cinco municípios 
brasileiros, constata que a AD pode adotar 
diferentes conformações e se inserir em diver-
sos pontos da rede de atenção à saúde, seja na 
AB, nas UPAs ou em hospitais. Quando a AD 
se configura como uma modalidade substitu-
tiva na organização da atenção, ela possibilita 
a produção de práticas mais cuidadoras. A 
Portaria nº 963/2013, que redefine a AD no 
âmbito do SUS, insere em seu texto o potencial 
substitutivo ou complementar à internação 
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial 
dos serviços de AD e alerta para a importân-
cia de considerar outros espaços e formas de 
organizar as tecnologias do cuidado, como os 
cuidados paliativos14.

A articulação da AD com a rede de atenção 
à saúde também tem sido um grande desafio, 
como identificado pelos autores do artigo V, 
que evidenciam a falta de entendimento acerca 
do papel da AD gerando obstáculos a essa visão 
sistêmica. Com isso, há de se ter melhorias na 
comunicação e na capacitação dos sujeitos en-
volvidos para a atuação em rede. O artigo VII, 
que relatou a experiência de integração de dois 

programas de AD com diferentes equipamentos 
da rede local, observou as dificuldades em superar 
a fragmentação das práticas assistenciais e que 
essas fragilidades precisam ser enfrentadas, me-
lhorando a comunicação entre os serviços, com 
vistas à integralidade do cuidado.

O artigo XVI sustenta que a interrupção do 
cuidado acontece, na maioria das vezes, após 
a alta da AD, devido à impossibilidade de as 
equipes de saúde da família absorverem essa 
demanda em função do fluxo e do ritmo de 
trabalho que já possuem.

De maneira geral, os artigos analisados des-
tacam o potencial da AD para produção de uma 
outra lógica de cuidado nas redes, promovendo 
a sua reorganização centrada nas necessidades 
singulares dos usuários e de suas famílias, o 
que é corroborado por outros estudos15,16. Tal 
concepção é evidenciada pela constatação de 
que diversos serviços têm se organizado em 
função do perfil de seus usuários, modelando 
sua oferta – modalidades, local de inserção na 
rede etc. –, o que nem sempre vai ao encontro 
dos critérios expressos nas políticas. Ainda 
assim, constata-se que a inserção de usuários 
em serviços de AD não garante o caráter subs-
titutivo do cuidado, o que já foi percebido por 
outros autores5,17, podendo haver a simples 
transferência do lócus do cuidado para o do-
micílio, sem que a sua lógica de produção seja 
interrogada. 

O usuário e sua família na Atenção 
Domiciliar

O perfil dos usuários atendidos pelos serviços 
de AD e a participação da família no cuidado 
também foram temas que apareceram nos 
artigos analisados.

No programa analisado pelo artigo XIV, 
o público é majoritariamente composto por 
mulheres idosas, de baixa renda e com pe-
ríodos de internação curtos; assim como no 
artigo XXIII, no qual maioria era composta 
por mulheres idosas, viúvas, com 1 a 4 anos 
de estudo, renda entre 2 e 4 salários mínimos 
e que residiam com família multigeracional.
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Nessa mesma direção, o artigo IV, que apre-
senta os resultados de estudo transversal re-
alizado com idosos de 23 estados brasileiros, 
apontou que as mulheres mais velhas, com 
menor escolaridade e poder aquisitivo, com 
diagnóstico de morbidade crônica, história 
de queda, hospitalização prévia e consulta 
médica nos últimos três meses, eram as que 
mais utilizavam assistência domiciliar. A asso-
ciação prioritária da AD com um determinado 
perfil sociodemográfico – sexo feminino, baixo 
poder socioeconômico, doenças crônicas e 
dependência funcional – é corroborada por 
outros estudos2,18 e condiz com as tendências 
do envelhecimento populacional no Brasil.

Quanto à participação da família no cuidado 
aos usuários, o artigo XVIII aponta que a 
família, como cuidadora, assume atividades 
de cuidados relativos a higiene, vestuário, 
alimentação, medicamentos, curativos e mo-
bilização no leito. Os artigos X e XIII, que têm 
como participantes cuidadores familiares de 
pacientes terminais vinculados a um programa 
de internação domiciliar, demonstram que o 
envolvimento da família nos cuidados diários 
aos usuários, embora seja capaz de propor-
cionar sentimentos de liberdade, conforto, 
segurança, qualidade de vida e preservar o 
convívio com as pessoas de seu círculo social, 
também origina sentimentos negativos como 
cansaço físico e emocional, perda da liberdade 
e falta de apoio social.

Além do desgaste que o cuidado de um 
familiar pode gerar, outra dificuldade está 
relacionada ao momento da alta, haja vista 
que a dificuldade de articulação dos diferentes 
pontos da rede, incluindo a continuidade dos 
cuidados após a AD. O artigo XXII identifi-
cou que as mães de bebês inseridos em um 
programa de internação domiciliar neonatal 
sentiam-se inseguras ante a alta, pois teriam 
menos apoio para construir possibilidades de 
cuidado integral para seus filhos em redes de 
atenção à saúde desarticuladas. 

Tais achados reforçam a necessidade de se 
estabelecerem espaços de articulação interins-
titucionais onde a pactuação de fluxos seja uma 

prioridade, sobretudo com a AB. Os autores 
do artigo XXI corroboram esse entendimento, 
ao pontuarem que o cuidado em domicílio 
com apoio da rede de atenção é fundamental, 
necessitando de uma articulação dinâmica em 
diferentes níveis de atenção e serviços.

O artigo IX aborda a perspectiva do óbito 
no domicílio como um fator que frequente-
mente provoca sentimentos de insegurança e 
angústia nas famílias, sobretudo em situações 
de insuficiência material, o que, não raro, exige 
a transferência do usuário e o óbito fora do 
núcleo familiar e da casa.

Frente às demandas diárias no cuidado ao 
paciente, devem-se buscar estratégias que 
permitam diminuir o sofrimento das famí-
lias, tanto no momento da alta quanto durante 
o atendimento domiciliar. Os artigos I e XI 
evidenciam que a comunicação – verbal e 
não verbal – entre profissionais, usuários e 
cuidadores, buscando solucionar dúvidas, 
apaziguar medos e diminuir a ansiedade, 
pode ser uma importante ferramenta nesse 
sentido a ser desenvolvida pelas equipes. No 
entanto, a disponibilidade de estrutura ma-
terial mínima para garantir o atendimento 
domiciliar de intercorrências, ou mesmo para 
evitá-las, assim como a facilitação do acesso 
aos demais serviços da rede de saúde nos casos 
que não são passíveis de resolução no domicí-
lio, são elementos fundamentais para garantir a 
tranquilidade das famílias e a integralidade do 
cuidado na AD. Essas, entretanto, dependem, 
principalmente, de articulações institucionais 
e de investimento adequado de recursos na AD.

A satisfação dos usuários e a relação 
com a equipe

A análise revelou que, de um modo geral, os 
usuários se sentem satisfeitos com relação ao 
trabalho desenvolvido pelas equipes de AD. 
Essa percepção positiva da AD apareceu tanto 
no artigo XIX, que trata de pesquisa realizada 
junto a usuários e cuidadores do programa de 
AD de um hospital do Sul do Brasil, quanto 
no artigo XV, que discute os resultados do 
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processo avaliativo de um serviço público de 
AD brasileiro. Porém, esses mesmos estudos 
identificam que tal avaliação pode estar ligada 
a sentimentos de gratidão pelo caráter público 
e, portanto, gratuito dos serviços avaliados e 
pela não percepção da saúde como direito, 
mascarando possíveis críticas e insatisfações 
relacionadas aos serviços.

No que tange à relação com a equipe, o 
artigo XXII relata que a equipe de saúde de um 
programa de internação domiciliar neonatal de 
uma capital brasileira tornou-se mediadora das 
mães no cuidado aos seus filhos. As tecnologias 
leves empregadas pela equipe contribuíram 
para a construção de vínculos entre as mães e 
a equipe de saúde, facilitando a informação, a 
educação e a comunicação entre esses atores. 
Nessa mesma perspectiva, o artigo III ressalta 
que a construção de vínculos com a equipe e 
o estímulo a novos hábitos de vida auxiliaram 
no desenvolvimento de autonomia, qualidade 
de vida e melhora da saúde dos usuários.

Do mesmo modo, o artigo VI conclui que a 
criatividade e a invenção frente às necessidades 
e demandas singulares de usuários fazem parte, 
de um modo geral, do processo de trabalho das 
equipes na AD e que sua conformação facilita a 
incorporação da família como foco do cuidado. 
O artigo XV também aponta para a AD como 
locus privilegiado para o desenvolvimento de 
processos de avaliação compartilhada entre 
trabalhadores e usuários e que a sua não re-
alização culmina na exclusão do usuário da 
produção de melhorias nos serviços.

A análise também sugere que a enfermagem 
ocupa um lugar fundamental no trabalho na 
AD. O artigo XVII relata que os cuidadores têm 
no enfermeiro um profissional de referência 
na gestão do cuidado, auxiliando a família a 
se organizar frente às dificuldades do cuidado 
no domicílio. O artigo II indica que, desde o 
século XX, a enfermagem foi uma das primei-
ras profissões da saúde a adentrar o domicílio 
para a realização de cuidados, na figura das 
enfermeiras visitadoras. 

Em um outro estudo, abordou-se que os tra-
balhadores de enfermagem têm sido apontados 

como essenciais na realização do cuidado 
domiciliar, trazendo benefícios aos usuários 
e às suas famílias quando suas práticas são 
executadas com entendimento e responsa-
bilidade19. O enfermeiro desempenha papel 
fundamental na AD, tanto por coordenar o 
plano de cuidados no domicílio quanto pelo 
vínculo que estabelece com os usuários, fami-
liares e cuidadores20.

Assim, é inegável, ao se analisarem a relação 
com a equipe e a satisfação dos usuários frente 
ao cuidado realizado na AD, que esta tem se 
confirmado como uma modalidade de cuidado 
que, em diversas experiências, tem potencia-
lizado a produção de vínculos; numa compre-
ensão de vínculo como algo construído em 
relações simétricas a partir do reconhecimento 
dos nossos não saberes e da necessidade de 
uma ação ativa na busca de compartilhar a 
produção do cuidado com o usuário de forma 
viva e singular21.

Porém, o artigo XII demonstrou que o bio-
poder ainda sustenta, em boa parte, o fazer das 
equipes, através de atitudes e discursos nor-
mativos e disciplinadores com relação àqueles 
que consideram inferiores na produção do 
cuidado – usuários e cuidadores –; entretanto, 
observou-se, também, o desejo de mudança 
desses trabalhadores na direção de relações 
menos assimétricas.

Nesse sentido, o artigo VI defende que os 
currículos devem abranger elementos que pos-
sibilitem o desenvolvimento de competências 
e de uma ética que abranjam a complexidade 
e a especificidade do trabalho na AD. Assim, 
o desenvolvimento de uma prática vinculada 
às demandas da sociedade exige que se volte o 
olhar para a formação de profissionais, os quais 
serão pilares para os cuidadores informais e 
familiares22.

Além das mudanças na formação, para 
sustentar a AD em direção a um diferente 
modelo tecnoassistencial, são necessárias 
transformações no processo de trabalho em 
saúde, principalmente nas relações entre os 
profissionais e os usuários dos serviços. É es-
sencial a incorporação de tecnologias leves 
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nesse processo, pois só assim é possível superar 
o paradigma biomédico. Dessa forma, fica evi-
dente que a AD pode constituir um espaço 
potente para reinvenção das relações entre 
usuários, cuidadores e equipes, questionando 
os modos hegemônicos de se produzir cuidado.

Esta revisão foi realizada em três importan-
tes bases de dados – Lilacs, MedLine e o portal 
SciELO –, nas quais encontra-se um percentual 
bastante expressivo dos estudos desenvolvidos 
no Brasil, entretando, não esgotou a totali-
dade de bases que eventualmente poderiam 
ter publicações sobre o tema pesquisado, o 
que pode ser considerada uma limitação deste 
estudo. Assim, não há pretensão em esgotar o 
assunto nem extenuar possibilidades relativas 
às pesquisas sobre a AD no País no âmbito do 
SUS. Considera-se que esta RI contribui ao 
apresentar uma sistematização e uma análise 
de conhecimento produzido sobre o tema e 
que pode subsidiar reflexões relacionadas às 
potencialidades e aos desafios dessa moda-
lidade de assistência, o que é essencial para 
qualificarmos a atenção à saúde no SUS.

Considerações finais

A pesquisa evidenciou a potência comple-
mentar da AD na produção do cuidado e no 
processo de trabalho em saúde, ao considerar 
a complexidade e a singularidade de usuá-
rios, equipes e contextos na sua modelagem. 
Entretanto, isso não é uma garantia a priori, 
pois, sem questionar a lógica vigente da pro-
dução do cuidado, a AD pode simplesmente 
reproduzir no espaço do domicílio práticas 
hegemônicas de outros espaços da saúde.

Outro aspecto relevante identificado é 
a dificuldade de articulação da AD com os 
demais serviços da RAS, evidenciando que há 
um caminho a ser percorrido para a integrali-
dade do cuidado, sobretudo na relação com a 
AB. Os autores propõem a criação de espaços e 
dispositivos que facilitem a comunicação entre 
os diversos pontos da rede e que possibilitem 

que os demais serviços compreendam o papel 
e o processo de trabalho das equipes de AD.

Igualmente importante, chama a atenção 
a realidade dos cuidadores familiares na AD 
que vivem experiências permeadas por afeto, 
confiança, segurança, mas, também, por es-
gotamento emocional e físico, insegurança e 
falta de apoio. Nesse sentido, a singularidade 
da produção do cuidado na AD exige um olhar 
para a multiplicidade da vida de usuários e 
cuidadores, que não cabe na ‘organização da 
rede e seus fluxos pré-estabelecidos’, o que 
impele a pensar estratégias capazes de dar 
visibilidade e dizibilidade às necessidades de 
usuários e suas famílias.

Isso não é tarefa simples. Exige de todos os 
atores implicados com a AD – gestores, traba-
lhadores, movimentos sociais, pesquisadores 
etc. – que adotem um olhar desterritoriali-
zante que questione as formas instituídas de 
produção do cuidado na saúde; exige pensar 
soluções e estratégias que tomem as deman-
das e necessidades de usuários e suas famílias 
como centrais, seja na elaboração de políticas, 
na gestão das redes ou no cotidiano do traba-
lho no domicílio. Trata-se de um exercício 
que convoca a problematizar e reinventar o 
cuidado, com abertura às múltiplas possibi-
lidades de produção de saúde e de vida no 
singular e complexo espaço dos domicílios.
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RESUMO O Acesso Avançado (AA) é um formato de organização de agenda em unidades de 
saúde na Atenção Primária à Saúde que prega a máxima ‘Faça hoje o trabalho de hoje!’. Ele 
busca ativamente reduzir a demanda reprimida de atendimentos, reduzir o absenteísmo e 
ampliar o acesso aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste trabalho foi 
relatar aspectos da implementação do AA em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Foram 
realizadas entrevistas com os profissionais da USF acerca do AA e, de forma preliminar, foram 
utilizados os dados do Sistema de Informação de Atenção Básica (Siab), do E-SUS e das agendas 
físicas, para comparação numérica de alguns parâmetros entre antes e depois da implantação 
e implementação do AA. 

PALAVRAS-CHAVE Acesso aos serviços de saúde. Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde 
da Família.

ABSTRACT Advanced Access (AA) is an agenda organization method in Primary Health Care (PHC) 
units that preaches the saying ‘Do today’s work today!’.  It actively seeks to reduce the repressed 
demand for care, reduce absenteeism and increase access to users of the Brazilian Unified Health 
System (SUS). The objective of this study is to report the implementation of AA in a Family Health 
Unit (FHU). Interviews were conducted with FHU professionals about AA and, in a preliminary 
way, data from Primary Health Care Information System (Siab), E-SUS and physical agendas were 
used, for numerical comparison of some parameters between before and after AA implementation.

KEYWORDS Health services accessibility. Primary Health Care. Family Health Strategy.
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Introdução

Uma das questões centrais na Atenção Primária 
à Saúde (APS) é o acesso ao cuidado. O acesso 
de qualidade é um dos principais aspectos das 
políticas públicas em saúde. O desafio da busca 
do cuidado universal, longitudinal e integral 
é um ponto central da Política Nacional de 
Atenção Básica1 (PNAB).

Uma das formas atuais de prover o acesso na 
APS é por meio do modelo Acesso Avançado (AA), 
também conhecido por acesso aberto ou agen-
damento no mesmo dia. Esse modelo permite 
aos pacientes buscarem cuidados primários de 
saúde – com seus profissionais de referência – no 
momento de sua necessidade ou escolha. 

Os modelos tradicionais de agendamento 
organizam, de maneira geral, os atendimentos 
para datas futuras, resultando, muitas vezes, 
em demora na providência de cuidados. Dessa 
forma, acaba por favorecer o aumento do ab-
senteísmo e comprometer a longitudinalidade 
(ao não assegurar ao paciente o atendimento 
com seu profissional de referência).

Starfield2, no atributo essencial da APS 
chamado ‘Acesso ao primeiro contato’, diferen-
ciou os termos acesso e acessibilidade, muitas 
vezes considerados sinônimos. A acessibilida-
de representa a oferta de serviços em saúde à 
população e a sua capacidade de alcançá-los, 
enquanto o acesso denota a não restrição à 
entrada nos serviços de saúde, mais do que 
sua liberdade em fazê-lo. Embora qualquer 
serviço de saúde possa apresentar variados 
graus de acessibilidade e acesso, é na APS que 
se encontra a principal porta de entrada dos 
pacientes ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Cabe ressaltar que, infelizmente, a propor-
ção de indivíduos atendidos por uma equipe 
da Estratégia Saúde da Família (ESF), muitas 
vezes, supera o número máximo recomendado 
pela última PNAB, que é de 3.500 pessoas. A 
extrapolação desse limite também reduz a 
acessibilidade e impõe barreiras para o melhor 
cuidado e seguimento em saúde.

Diante desse contexto, modelos organiza-
cionais devem ser pesquisados e testados para 

a ampliação do acesso e da acessibilidade. O 
modelo do AA já está implantado em diversas 
cidades brasileiras e tem-se mostrado como 
uma opção viável de agendamento na APS. 

O Acesso Avançado

O AA é um método de organização do agenda-
mento, descrito primeiramente por Murray e 
Tantau3 em 2000, que permite aos pacientes 
buscarem e receberem cuidados em saúde de 
seu profissional de referência, no momento 
mais oportuno, em geral no mesmo dia. O AA 
tem uma regra de ouro: ‘Faça hoje o trabalho 
de hoje!’. Essa regra permite a abordagem de 
condições crônicas, eventos agudos, deman-
das administrativas, medidas preventivas e 
coordenação do cuidado dos pacientes, todos 
seguindo o mesmo método de agendamento, 
sem fragmentações. Não se divide a agenda por 
períodos reservados a grupos predominantes, 
como hipertensos, diabéticos ou tabagistas. A 
agenda permanece aberta, e seus horários são 
preenchidos diariamente, conforme a demanda.

O AA também se afasta do conceito de dividir 
a agenda entre demanda de rotina e de urgência. 
Os atendimentos e processos do trabalho são 
realizados no mesmo dia, independentemente 
de sua natureza, excetuando-se alguns casos 
em que são agendados para futuro próximo, em 
geral, por uma escolha realizada compartilhada 
entre paciente e profissional de saúde. 

Cada serviço organiza seu próprio ‘limite de 
tolerância’ para esses agendamentos futuros. Na 
Unidade de Saúde da Família (USF) do presente 
estudo, esse tempo é de 48 horas. Assim, ao buscar 
atendimento, o paciente será atendido no mesmo 
dia (podendo optar por esperar em casa e voltar 
no momento da consulta) ou em até 48 horas. A 
flexibilidade, entretanto, é soberana, e o paciente 
pode ser agendado para momento posterior se 
desejar – e se sua condição clínica permitir.

Além disso, a equipe da USF desta pesquisa 
optou por preservar alguns tipos de agenda-
mentos para prazos mais extensos, chamados 
de ‘agenda protegida’: consulta de pré-natal, 
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puerpério, puericultura e psiquiatria (é reali-
zado na USF apoio matricial de saúde mental). 
Assim, organizou-se um modelo de AA no qual 
aproximadamente 90% da agenda era aberta e em 
que 10% se enquadrava nos critérios da chamada 
‘agenda protegida’. 

Em 2014, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba publicou uma cartilha, chamada ‘Novas 
possibilidades de organizar o Acesso e a Agenda 
na Atenção Primária à Saúde’4, orientando os 
passos para a implantação e implementação do 
AA. Essa cartilha foi extensamente estudada pela 
equipe da USF no processo de implementação 
do AA e é uma fonte recomendada para apro-
fundamento no tema.

Destarte, o principal objetivo deste artigo é 
relatar aspectos do antes e depois da implantação 
e implementação do AA em uma USF.

Material e métodos

Local e Equipe: Ribeirão Preto é a cidade-sede 
da região metropolitana de Ribeirão Preto, no 
interior do estado de São Paulo, com aproxima-
damente 700 mil pessoas, 40 Unidades Básicas 
de Saúde e 12 USF. O modelo de ESF começou 
a ser implantado no município no ano 20005.

A USF do estudo abrange área do distrito sani-
tário oeste de Ribeirão Preto. Conforme constava 
no Sistema de Informação de Atenção Básica6 
(Siab), ela tinha em seu território de abrangência 
um total de 2.417 indivíduos cadastrados no ano 
de 2017. É uma USF com população predominan-
temente jovem e de alta vulnerabilidade social, 
dos quais a maior parte depende do SUS para 
suas necessidades de saúde. É uma unidade ligada 
à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP), rece-
bendo, por isso, alunos de graduação (medicina, 
enfermagem, odontologia, farmácia, nutrição, 
entre outros) e residentes de medicina de família 
e comunidade.

Em 2017, contava com uma equipe de 
ESF, composta por uma Médica de Família e 
Comunidade (MFC) (que supervisionava dois 
residentes de primeiro ano e dois residentes de 

segundo ano), uma enfermeira, três auxiliares 
de enfermagem e cinco Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS). 

No modelo de supervisão de residentes 
adotado na USF onde ocorreu o estudo, todos 
os casos atendidos pelos residentes de MFC 
eram discutidos com o supervisor MFC (e, se 
necessário, também eram examinados por esse 
supervisor, junto com o residente). Desse modo, 
esse supervisor avaliava, de alguma maneira, 
todos os atendimentos feitos pelos residentes.

Coleta de dados

Um residente do segundo ano de MFC do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto acessou o sistema eletrônico 
da prefeitura de Ribeirão Preto (sistema Hygia) 
e as agendas físicas dos médicos da USF, a fim 
de coletar os dados. 

Os dados foram coletados nos meses de maio 
de 2015 e maio de 2017. 

• 2015: o mês de maio de 2015 contou com 21 
dias de trabalho regular, totalizando 42 períodos 
(matutino e vespertino). Destes, 38 períodos 
contavam com dois médicos (um residente de 
MFC e a MFC preceptora) em atendimento, e 
quatro períodos com apenas um médico (a MFC 
preceptora), resultando em um total de 80 perí-
odos de atendimento. Os agendamentos foram 
avaliados do dia 02/05/2015 ao dia 08/05/2015 
e do dia 29/05/2015 ao dia 31/05/2015;

• 2017: o mês de maio de 2017 compreendeu 
23 dias de trabalho regular, totalizando 46 pe-
ríodos. Todos esses períodos contaram com 
dois médicos (um residente de MFC e a MFC 
preceptora) em atendimento, gerando 92 perí-
odos de atendimento. Os agendamentos foram 
avaliados do dia 05/05/2017 ao dia 08/05/2017 
e do dia 26/05/2017 ao dia 29/05/2017.

Para a análise do tempo, utilizou-se o período 
entre o dia em que o paciente buscou a USF para 
atendimento e o seu dia efetivo.

Os recortes temporais escolhidos foram os pe-
ríodos de maio de 2015 e maio de 2017, momentos 
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estes que contemplaram um mês exato de tra-
balho regular no modelo da agenda tradicional 
(2015) e do modelo do AA (2017).

Os períodos selecionados representam épocas 
semelhantes em relação à sazonalidade dos aten-
dimentos médicos e não têm diferença signifi-
cativa na quantidade de pessoas no território 
(em 2015, o território da USF contava com 2.262 
indivíduos; e em 2017, com 2.417). 

Foram analisados todos os agendamentos 
médicos, todas as faltas às consultas médicas e 
todos os encaminhamentos dos meses de maio 
de 2015 e maio de 2017.

Para a obtenção do tempo entre o dia da busca 
pelo serviço e o dia do atendimento, inicialmente, 
foram selecionados 100 agendamentos médicos 
de cada período de coleta. Dos 100 agendamentos 
de 2017, quatro foram considerados inadequados 
à análise por representarem visitas domiciliar. Da 
mesma maneira, duas visitas domiciliar de 2015 
foram retiradas da somatória. 

Critérios analisados

Para avaliar a implantação e implementação do 
AA, foram utilizadas quatro categorias condizen-
tes com a realidade da USF em questão e que, na 
literatura internacional3,4,7, são as mais utilizados 
para este fim. São elas: 

Categoria I – Percentual de faltas 

(absenteísmo), isto é, percentual de consultas 
agendadas no período avaliado nas quais os pa-
cientes não compareceram, independentemente 
do motivo. 

Categoria II – Número total de agendamentos 
médicos, ou seja, quantidade absoluta de aten-
dimentos realizados por profissionais médicos 
no período avaliado, sem discrição da natureza 
e da duração do atendimento. 

Categoria III – Número total de encami-
nhamentos, ou melhor, quantidade absoluta de 
pacientes atendidos por profissional médico no 
período avaliado que foram encaminhados para 
exames complementares de imagem ou para a 
atenção secundária ou terciária1.

Categoria IV – Tempo entre o dia em que 
o paciente busca a USF para atendimento e o 
dia efetivo do atendimento, quer dizer, a média 
aritmética da somatória do tempo em dias entre 
o dia da busca do paciente por atendimento na 
USF e o dia em que ele é efetivamente atendido.

Resultados

Categoria I: observou-se, em maio de 2015, um 
total de 30 faltas, correspondendo a 13,57% de 
absenteísmo. Em maio de 2017, observaram-
-se 18 faltas, que corresponderam a 4,20% de 
absenteísmo. 
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2017  - 18 faltas (4,2%)

2015 - 30 faltas (13,57%) 

Gráfico 1. Absenteísmo 

Fonte: Elaboração própria.



SAÚDE DEBATE   |  RIO DE JANEIRO, V. 43, N. 121, P. 605-613, ABR-JUN, 2019

Acesso Avançado em uma Unidade de Saúde da Família do interior do estado de São Paulo: um relato de experiência 609

Gráfico 2. Número de atendimentos 

Fonte: Elaboração própria.

Categoria II: percebeu-se, em maio de 
2015, um total de 221 atendimentos médicos. 

Em maio de 2017, foram realizados 428 
atendimentos. 
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2017 - 428 atendimentos

2015 - 221 atendimentos

Categoria III: ano 2015, 9 encaminhamen-
tos; ano 2017, 41 encaminhamentos. 

Gráfico 3. Número  de encaminhamentos

Fonte: Elaboração própria.
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2017 - 41 encaminhamentos

2015 - 9 encaminhamentos
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Categoria IV: em maio de 2015, foram 1.221 
dias de espera para a realização de 98 aten-
dimentos, com uma média de 12,45 dias de 
espera por atendimento. Em maio de 2017, 

foram 33 dias de espera para 98 atendimentos, 
resultando em uma média de 0,33 dia de espera 
por atendimento. 

Gráfico 4. Tempo de espera até atendimento médico

Fonte: Elaboração própria.
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2017 - 0,33 dias

2015 - 12,45 dias

Discussão

É pertinente a avaliação do efeito do AA no 
absenteísmo e no tempo até o atendimento. 
Esses dois parâmetros são os mais relatados 
na literatura disponível7-19 sobre o assunto, 
investigados extensamente desde o desenvol-
vimento do AA. De fato, os defensores da im-
plementação do AA ressaltam tais parâmetros 
como as maiores qualidades do modelo, que, 
em geral, é buscado como alternativa quando 
um deles, ou ambos, apresentam dificuldades. 
Os resultados encontrados estão de acordo 
com a maioria dos resultados da literatura 
revisada7-19, com diminuição significativa do 
absenteísmo e do tempo de espera. A equipe, 
em especial os funcionários da recepção da 
unidade, consideraram que a redução do 
tempo de espera facilitou o fluxo de trabalho 
diário. Toda a equipe considerou que a redução 
do absenteísmo foi benéfica à longitudinali-
dade do cuidado esperada na ESF.

O número total de agendamentos médicos 
é descrito9,10 como uma forma de medida 
indireta da ampliação do acesso, pois seu 
aumento reflete maior número de atendi-
mentos médicos e, por conseguinte, maior 
oferta à população. Questiona-se9,10, en-
tretanto, se esta oferta não se dá à custa de 
menor tempo de atendimento, o que poderia 
afetar a qualidade da atenção em saúde e 
da longitudinalidade. Esperou-se, com a 
implementação do AA, por uma maior efeti-
vidade das consultas, refletindo a dinâmica 
do método, sem comprometer e, até mesmo, 
visando aprimorar a qualidade da atenção 
em saúde. Em revisão com a equipe da USF 
onde realizou-se o relato, foi unânime que 
a implantação e implementação do AA me-
lhorou a efetividade do trabalho na unidade, 
ampliando a oferta de vagas e garantindo 
maior acessibilidade à população.

Por fim, também não encontraram-se 
estudos que mensurassem a quantidade ou 
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qualidade dos encaminhamentos realizados 
antes e depois da implementação do AA no 
Brasil. Acredita-se que tal parâmetro também 
seja uma medida indireta da ampliação do 
acesso, pois independente da qualidade do 
serviço prestado na APS, muitas vezes ela fun-
ciona necessariamente como porta de entrada 
para as atenções secundária e/ou terciária. A 
maior quantidade de encaminhamentos trouxe 
a inferência de que mais pacientes estão atin-
gindo o nível de cuidado que necessitam. As 
equipes médica e de enfermagem, diretamente 
atuantes no manejo dos encaminhamentos, 
consideraram que a população da USF teve 
suas necessidades de saúde mais bem aten-
didas após o AA.

Este relato apresenta algumas limitações. 
Um processo de organização do trabalho e 
do acesso tão abrangente como o AA requer 
observação prolongada de seus efeitos pós-
-implementação. Uma observação realizada 
por um período maior e análise estatística 
apropriada seria fundamental para avaliação 
da sustentabilidade do efeito do AA.

Além disso, a observação mais longa traria 
maiores efeitos de comparação entre os dois 
métodos. Permitiria acompanhar, por exemplo, 
efeitos sazonais e outras intercorrências que 
afetam os modelos.

Vale considerar que o presente relato 
ocorreu em uma área cujo perfil popu-
lacional aceitou a implementação de um 
método como o AA, talvez por carecer de 
maior oferta e flexibilidade no agenda-
mento. Provavelmente, a mudança para o 
AA em uma comunidade na qual o modelo 
tradicional de agendamento esteja funcio-
nando bem seja equivocada. Além disso, 
durante o processo de implementação, 
foi identificada a necessidade do envolvi-
mento de toda a equipe de ESF. Sem que 
todos os profissionais da equipe de saúde 

estivessem engajados, muito provavelmen-
te o novo modelo não teria funcionado 
adequadamente. 

Conclusões

Até a conclusão deste relato, não foi encon-
trada publicação avaliando a implementação 
do AA em uma USF no estado de São Paulo, 
tampouco em uma USF onde atua um programa 
de Residência Médica em MFC. Esses dados 
tornam o presente artigo um relato original, 
podendo ajudar aqueles que desejam implantar 
e implementar o AA (especialmente em uma 
unidade de saúde com residentes de MFC). 

Os resultados da implantação e implemen-
tação foram importantes, sendo, talvez, o mais 
interessante a diminuição do tempo médio de 
espera entre a procura do paciente à unidade 
de saúde e sua efetiva consulta. Também houve 
redução no absenteísmo, dado condizente com a 
literatura14. Os números de encaminhamentos e 
de atendimentos aumentaram numericamente. 
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RESUMO A medicina de família e comunidade é responsável pela assistência da maior parte 
dos problemas de saúde de uma população, gerenciando o cuidado das pessoas. A perspectiva 
sistêmica preconiza que os acontecimentos relacionados com os indivíduos resultam das inte-
rações estabelecidas com outras pessoas e contextos. Este relato traz reflexões e sugestões de 
aprimoramento sobre o trabalho de uma médica de família e comunidade como terapeuta de 
família na atenção primária. O método utilizado consistiu na descrição da atuação da médica de 
acordo com o modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Percebeu-se que a formação 
em terapia relacional sistêmica pode potencializar as habilidades e resolutividade do médico 
de família.

PALAVRAS-CHAVE Terapia familiar. Atenção Primária à Saúde. Medicina de família e comunidade.

ABSTRACT Family practice is the specialty that solves most of the health problems of a given com-
munity, by managing people’s health care needs. According to the systemic relational therapy, what 
happens to an individual is a result from interactions with other people. The present experience 
report reviews issues and brings suggestions of improvement on the work of a family physician 
and therapist’s practice in a primary care setting. The method was based on a description of the 
physician’s work according to the bioecological model of human development. Results showed 
that systemic relational therapy can improve the family physician’s skills to solve health problems.

KEYWORDS Family therapy. Primary Health Care. Family practice.
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Introdução

A Atenção Primária à Saúde é um ponto da 
rede de atenção que funciona como porta de 
entrada para o atendimento das necessidades 
de um indivíduo e de uma comunidade em 
um sistema de saúde1. Quando utilizada como 
estratégia para organizar um sistema de saúde, 
tem potencial para resolver a maior parte dos 
problemas de saúde de uma população2. 

No Brasil, como a Constituição Federal de 
1988 define a saúde como o direito de todos e 
dever do estado, o sistema de saúde é organi-
zado por meio do Sistema Único de Saúde. A 
principal política adotada na atenção primária 
é a Estratégia Saúde da Família (ESF)3. Os 
profissionais que nela trabalham deveriam 
conhecer o território e a população pela qual 
eles são responsáveis; realizar um cuidado 
longitudinal e fazer vínculo com os usuários e 
as famílias. Quando conseguem cumprir com 
essas funções, podem resolver a maior parte 
dos problemas de saúde do território, tornando 
os serviços de saúde acessíveis à população.

Essas diretrizes específicas da ESF rela-
cionam-se diretamente com os princípios da 
atenção primária: primeiro contato, longitu-
dinalidade, integralidade e coordenação do 
cuidado como atributos essenciais, e atenção 
à saúde centrada na família, orientação comu-
nitária e competência cultural como atributos 
derivados. Tais diretrizes funcionam como 
bússola – para guiar o trabalho nesse nível 
de atenção1.

A equipe da ESF precisa manejar usuários 
com multimorbidades, sintomas indiferen-
ciados, pelo fato de estarem no início de uma 
doença, por exemplo, ou por não se encaixarem 
em um diagnóstico definitivo. Além disso, deve 
ser uma equipe atenta aos vários fatores do 
processo saúde-doença e às relações entre 
o contexto social, familiar, econômico, entre 
outros, no processo de adoecimento. 

O médico de família e comunidade é o es-
pecialista com uma formação específica para 
atuar na atenção primária. De acordo com 
McWhinney e Freeman4, esse profissional está 

disponível para lidar com qualquer problema 
de saúde que as pessoas sob sua responsabili-
dade apresentarem, mesmo que o indivíduo 
precise ser encaminhado para um outro nível 
de atenção. Ele estabelece uma relação com 
as pessoas antes mesmo de os problemas de 
saúde aparecerem.

Essa estruturação do cuidado faz com que 
a atuação desses profissionais se distancie de 
uma visão linear, ou seja, de uma ótica cientí-
fica moderna de causa e efeito. Eles trabalham 
diretamente com os pressupostos epistemoló-
gicos pós-modernos que regem o pensamento 
sistêmico – a complexidade, instabilidade e 
intersubjetividade – para compreender o 
processo saúde-doença5. Entretanto, além 
de compreender, é preciso intervir sobre esses 
aspectos. 

Segundo Doherty e Baird, citado por 
McWhinney e Freeman4, existem cinco níveis 
de envolvimento da equipe de saúde com a 
família do usuário:

– grau 1: pouco envolvimento, por exemplo, 
avisar sobre a morte de uma pessoa;

– grau 2: existe um fluxo de informações e 
orientações. Há uma conversa sobre os tipos 
de intervenções diagnósticas e tratamento, 
o profissional está aberto a responder às 
dúvidas e inquietações que a família possa 
ter sobre o quadro clínico;

– grau 3: aprofundamento do grau 2, uma vez 
que o profissional entende sobre teorias do 
desenvolvimento da família e suas reações a 
situações/eventos estressantes; 

– grau 4: o profissional atua sob uma pers-
pectiva sistêmica para entender melhor o 
contexto da família e fazer intervenções 
adequadas para o momento, sendo também 
capaz de conduzir reuniões de família; 

– grau 5: o profissional realiza a terapia 
familiar, fazendo intervenções que con-
duzem as famílias a gerirem melhor seus 
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problemas, levando-as a uma nova forma de 
funcionamento. 

De acordo com o currículo baseado em com-
petências para medicina de família e comuni-
dade, o grau 5 é uma competência avançada 
de um médico de família, o que exige uma 
formação específica6. A formação em terapia 
relacional sistêmica traz subsídios teóricos 
e metodológicos para uma intervenção con-
textualizada que a atenção primária requer. 
Entretanto, são poucos os relatos na literatura 
sobre médicos de família que realizem inter-
venções sistêmicas7,8.

Destarte, o objetivo deste artigo consiste em 
trazer reflexões sobre o trabalho do médico de 
família e comunidade com famílias segundo a 
perspectiva sistêmica. Serão relacionados alguns 
conceitos-chave e teorias sistêmicas ao traba-
lho do médico de família, avaliando o quanto a 

prática relatada consegue assumir, de fato, uma 
perspectiva sistêmica. Propostas de intervenção 
com o objetivo de melhorar a atuação do médico, 
enquanto terapeuta, serão sugeridas. 

Modelo Processo-Pessoa-
Contexto-Tempo (PPCT)

O modelo bioecológico do desenvolvimento 
humano, também conhecido como Modelo 
PPCT, foi desenvolvido pelo psicólogo Urie 
Bronfenbrenner. Pressupõe que o desenvolvi-
mento humano é o resultado de interações que 
acontecem em quatro grandes áreas: processos 
proximais (relações que promovem desenvol-
vimento), os atributos da pessoa, o contexto 
em que ela está inserida e o tempo9 ( figura 1). 
Os processos proximais englobam a dinâmica 
de relação entre a pessoa e o seu contexto.

Figura 1. Modelo Processo-Pessoa-Contexto-Tempo

Mesossistema

TEMPO

PROCESSO

PESSOA

CONTEXTO
Macrossistema

Exossistema

Fonte: Elaboração própria. 
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As características da pessoa englobam a indi-
vidualidade10. Características genéticas podem 
influenciar o comportamento da pessoa e sua 
suscetibilidade a diversas situações do ambiente. 

Em relação ao contexto, Bronfenbrenner10 

descreve os diversos contextos em níveis eco-
lógicos, que se encaixam de forma progressiva:

– microssistema: representa o ambiente mais 
imediato que a pessoa frequenta. Os micros-
sistemas determinam padrões de interação 
da pessoa, estimulando-a ou inibindo-a em 
diversos tipos de relações interpessoais. No 
caso de uma criança, por exemplo, seus mi-
crossistemas podem ser sua família, a escola.

– mesossistema: é a interação entre os mi-
crossistemas da pessoa. No exemplo da 
criança, o microssistema família interfere 
no microssistema escola, e vice-versa.

– exossistema: é um ambiente em que a 
pessoa não está inserida, mas que afeta indi-
retamente o seu desenvolvimento. No caso de 
uma criança que mora com os pais, o trabalho 
de cada um deles, o grupo de amigos dos pais, 
representam para a criança exossistemas. 

– macrossistema: corresponde a aspectos 
mais globais. A cultura da comunidade em 
que a pessoa está inserida, situação política 
etc. Esse nível exerce influência sobre todos 
os demais.

A quarta área é o tempo ou cronossistema. 
Ele engloba três dimensões: envelhecimento 
da pessoa, o tempo do ciclo de vida familiar e 
o tempo histórico, que trata das questões mais 
globais do tempo. 

Métodos

Este artigo é um relato de experiência do tra-
balho realizado por uma das autoras, que é 
médica de família e comunidade e fez a forma-
ção em terapia relacional sistêmica. A médica 

trabalhava em um centro de saúde que faz 
parte da atenção primária de um município do 
sul do Brasil. Descreveu-se a atuação sistêmica 
dessa profissional utilizando o modelo bioeco-
lógico de Bronfenbrenner. Foram analisadas as 
características da pessoa/médico de família, 
os processos proximais envolvidos no desen-
volvimento do trabalho médico e sistêmico, 
bem como os variados contextos nos quais a 
médica estava inserida e o tempo. 

Por ser um relato de experiência de uma das 
autoras, a descrição e a discussão dos fatores 
relacionados com pessoa, processo, contexto 
e tempo foram relatados na primeira pessoa 
do singular. Isso traz a este relato o aspecto 
da intersubjetividade presente na perspec-
tiva sistêmica, uma vez que, dessa forma, é 
possível que o profissional reflita sobre sua 
subjetividade e a relação desta com o seu fazer 
e seu contexto.

Entre os processos proximais, foram explora-
das as interações com os usuários, e recortes de 
casos/situações ilustraram a discussão das inter-
venções realizadas. Além disso, foram levantadas 
propostas de atuação sistêmica de acordo com 
alguns modelos da terapia de família.

Resultados e discussão

Pessoa

A prática do médico de família é orientada por 
alguns fundamentos cujo intuito consiste em 
realizar um manejo adequado dos problemas de 
saúde. Como médica de família e comunidade, 
fui treinada para fazer abordagem individual e 
atender aos problemas clínicos mais prevalentes 
do território. Para alcançar esse objetivo, preci-
sava associar três ferramentas essenciais para 
o trabalho do médico de família: habilidades 
de comunicação, o raciocínio clínico adequado 
para esse nível de atenção à saúde e a medicina 
baseada em evidências6. 

Na abordagem individual, havia deman-
das diversificadas, por exemplo, sintomas 
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indiferenciados, problemas agudos, doenças 
crônicas, agravos de saúde relacionados com 
o contexto social, comunitário e familiar, entre 
outros. Foi possível observar uma situação 
comum nas unidades de atenção primária, que 
é a elevada utilização dos serviços de saúde por 
parte de alguns usuários. Quando isso acontece, 
se a equipe de saúde e o médico não possuem o 
preparo adequado para o manejo desses casos, 
podem rotular essas pessoas como ‘chatas’, ‘po-
liqueixosas’, sem reconhecer as demandas que 
as levam às Unidades Básicas de Saúde. Por isso, 
não é suficiente apenas diagnosticar e tratar 
as doenças. É preciso ter uma compreensão 
ampla sobre os influentes do estado de saúde 
e do processo saúde-doença. 

Minhas habilidades para condução das con-
sultas melhoraram usando os preceitos da 
pragmática da comunicação humana a partir 
do modelo comunicacional11. Consegui ampliar 
o olhar sobre as formas de comunicação não 
verbal durante as consultas, perceber os para-
doxos da comunicação e trabalhar isso direta-
mente com as pessoas. Por exemplo, quando 
elas falavam bastante, ou traziam múltiplas 
demandas, eu buscava acolher e sintetizar 
o seu relato, buscando negociar com elas o 
manejo do tempo de consulta e da escolha 
das demandas a serem trabalhadas naquele 
dia, utilizando a técnica da metacomunicação. 

Processos proximais com os usuários

No campo da interação médica com os usuá-
rios, a formação em terapia relacional sistêmi-
ca provocou uma mudança na minha forma de 
lidar com as demandas clínicas. Utilizando o 
olhar sistêmico, constatei que muitos sintomas 
trazidos pelas pessoas eram respostas a intera-
ções que elas estabeleciam, mais diretamente 
com os seus familiares. 

O cenário em que estava inserida era o de 
uma grande quantidade de atendimentos por 
dia com a oferta de intervenções amplas, que 
iam desde as consultas até a realização de pro-
cedimentos – pequenas cirurgias, lavagem 
de ouvido, entre outros. Além disso, devido 

à formação em terapia relacional sistêmica, 
reservava alguns horários na agenda para aten-
dimentos familiares, geralmente no final do 
turno, com duração de 40 minutos a 1 hora.

A orientação dada aos usuários para or-
ganizar esses atendimentos era que, para 
conseguir intervir melhor nos sintomas, era 
necessário reunir toda a família. A adesão aos 
atendimentos era maior com aqueles usuá-
rios cujo vínculo já estava mais estabeleci-
do. Poucos recusavam o convite de chamar 
a família. As vantagens de fazer esse tipo de 
atendimento na atenção primária consistem 
em ofertar a terapia de família em um local 
próximo à casa das pessoas e ajudá-las a ter 
acesso a uma modalidade de terapia, uma vez 
que algumas pessoas desconhecem esse tipo 
de atendimento ou têm uma visão equivocada 
sobre psicoterapia. 

Mais detalhes dos processos proximais 
relacionados com os usuários serão apresen-
tados a partir de recortes de situações clínicas 
acompanhadas. 

CASO ILUSTRADO 1 – A CRIANÇA AGRESSIVA

Pelo menos uma vez por mês, aparecia a 
demanda, trazida por pais ou por meio do 
Programa Saúde na Escola (PSE), de atendi-
mento para crianças com comportamentos ex-
ternalizantes – agressividade, hiperatividade, 
desobediência. Esses casos foram conduzidos 
utilizando a visão bioecológica do desenvol-
vimento infantil. Dessa forma, foi possível 
ampliar o foco para além dos atributos indivi-
duais de cada pessoa, como o temperamento 
da criança, por exemplo, e observar como situ-
ações relacionais e de contexto interferiam no 
comportamento da criança e na sua interação 
com o meio. Outra teoria que pode ser aplicada 
para esses casos é a teoria do apego. Crianças 
que desenvolvem um apego inseguro podem 
ter dificuldades de adaptação em relação às 
suas competências culturais. Quando existe 
muita intimidade da criança com o cuidador 
principal e pouca autonomia, um comporta-
mento agressivo pode representar a forma que 
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a criança encontrou para que a mãe responda 
às suas demandas12.

Percebi que, em praticamente todos os casos 
acompanhados, houve a ausência da figura 
paterna na vida da criança, por vários motivos: 
separação dos pais e a guarda da criança estava 
com a mãe; ou o pai estava presente fisicamen-
te, mas alheio às questões de criação dos filhos, 
seja por situações do trabalho ou por questões 
relacionadas à sua própria história pessoal. Por 
isso, uma intervenção sistêmica consistiu em 
trabalhar esses aspectos e a coparentalidade 
na família. Por meio do modelo bioecológi-
co, realizei como intervenção o mapeamento 
dos mesossistemas dessas crianças. Procurei 
unir, por exemplo, a escola que a criança fre-
quentava e a família, para elaborar estratégias 
conjuntas de manejo. Além disso, trabalhei a 
forma como o exossistema das crianças em 
relação aos pais – emprego do pai, por exemplo 
– interferia nesses processos proximais. Não 
foi possível intervir em questões relacionadas 
com o macrossistema, avaliando a questão da 
cultura dos pais, suas crenças e a influência 
do estilo de vida adotados na formação dessas 
crianças, mas isso pode ficar como uma suges-
tão de intervenção para outros momentos, em 
grupos de pais por exemplo. 

 Realizei abordagens relacionadas com os 
estilos parentais em alguns casos. Pode-se 
compreender os estilos parentais a partir de 
quatro estilos principais: o autoritário, no qual 
os pais são muito exigentes com a criança e 
demonstram pouco carinho por ela; o permis-
sivo, em que a criança tem pouco limite e muito 
afeto; o negligente, em que o limite e afeto 
são poucos; e o estilo participativo, no qual 
há limite combinado com afeto e trocas entre 
pais e filhos, o que leva ao desenvolvimento da 
autonomia dos últimos13. Por exemplo, algumas 
crianças em que a queixa de comportamento 
externalizante era apenas dos pais, foi possível 
identificar um estilo autoritário de parentalidade, 
fazendo com que a criança sinalizasse por meio 
de sua forma de agir que precisava ter um pouco 
mais de liberdade e mais afeto. Os estilos negli-
gente e permissivo também foram encontrados. 

O trabalho realizado consistiu em ajudar esses 
pais a desenvolverem um estilo participativo. 

CASO ILUSTRADO 2 – ABORDAGEM DE 
SINTOMAS INDIFERENCIADOS

Nos atendimentos, identifiquei muitos usu-
ários com sintomas indiferenciados, alguns 
deles síndromes funcionais – fibromialgia, 
fadiga crônica, cefaleia. Às vezes, essas pessoas 
buscam atendimento com o objetivo de conse-
guir intervenções diagnósticas e terapêuticas, 
mesmo sem indicação e evidência científica 
para elas, até encontrarem uma explicação 
orgânica para a doença. Quando o médico de 
família utiliza a terapia sistêmica, esta se torna 
mais um instrumento para lidar com sintomas 
indiferenciados, que são muito comuns na 
atenção primária. Dessa forma, é possível fazer 
a prevenção quaternária, evitando que essas 
pessoas sejam submetidas a procedimentos 
médicos desnecessários. 

É necessário aprender a não rotular essas 
pessoas como portadoras de transtornos psi-
quiátricos, como acontece em alguns serviços 
de saúde. Isso seria uma forma linear de lidar 
com esses sintomas. Após fazer a avaliação 
diagnóstica e tratamento para alívio sintomáti-
co, eu fazia o manejo longitudinal do problema 
ampliando a demanda, não intervindo apenas 
na queixa, conforme sugere Edith Tilmans14. 
Entretanto, o dilema que vivenciei com 
alguns usuários consistiu no fato de que eles 
queriam apenas a resolução do sintoma, mas 
não queriam trabalhar questões emocionais, 
tampouco dificuldades relacionais, conforme 
está descrito na literatura14. Por isso, é impor-
tante avaliar bem com a pessoa quais serão 
as consequências, como ficaria a família se o 
sintoma fosse eliminado. 

É necessário conhecer a reação dos 
membros da família quando o sintoma surge 
e qual o seu papel na dinâmica familiar. Por 
exemplo, acompanhei uma situação em que 
uma usuária desenvolveu dor torácica exata-
mente no momento em que a filha não quis 
morar com ela. Após afastar causas orgânicas 
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que necessitassem medidas emergenciais – 
infarto agudo do miocárdio por exemplo –, 
as intervenções consistiram em trabalhar 
questões de diferenciação entre mãe e filha 
e aspectos relacionados com o ciclo de vida 
familiar15,16. Outro fato importante observado 
foi a presença de vários membros da família 
com sintomas indiferenciados, por exemplo, 
fibromialgia. Um recurso interessante que 
poderia ser trabalhado nesses casos seria inter-
venções com a fratria, marcando atendimentos 
familiares com esses irmãos14. 

Outro tipo de abordagem de sintomas indi-
ferenciados que poderia ser utilizado seria a 
exploração destes, entendendo a sua função em 
nível emocional, comportamental e ideativo, 
conforme proposto por Peggy Papp17. O nível 
emocional permite conhecer em quais mo-
mentos na vida da família o sintoma aparece. 
O nível comportamental possibilita conhecer 
a sequência de comportamentos da pessoa 
e dos outros membros da família diante do 
sintoma. Já o nível ideativo engloba as regras 
da família, mitos e crenças que podem perpe-
tuar os sintomas. 

A abordagem trazida pelas práticas narrati-
vas, outro recurso advindo do construcionismo 
social e muito próximo às teorias sistêmicas, 
pode ser utilizada para fundamentar a atuação 
terapêutica no que se refere às crenças. Uma de 
suas práticas consiste em utilizar as conversas 
externalizantes. O problema ou o sintoma está 
tão presente na vida das pessoas que, muitas 
vezes, tudo gira em torno dele. Por meio das 
conversas externalizantes, é possível separar o 
problema da pessoa de sua própria identidade, 
saindo do discurso saturado do problema que 
a família traz e criando conversas de reautoria, 
para trazer novos significados e padrões às 
vidas dessas pessoas18. 

CASO ILUSTRADO 3 – MANEJO DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NA FAMÍLIA

As doenças crônicas são estressores verticais 
na vida familiar, devido ao aumento da lon-
gevidade e ao controle de várias doenças que 

anteriormente não tinham tratamento19. As 
intervenções sistêmicas foram utilizadas para 
aqueles casos em que a família apresentava 
dificuldade para adaptar-se às mudanças e, em 
outros, quando havia pouca adesão ao plano de 
tratamento. Utilizei o modelo bioecológico de 
Bronfenbrenner principalmente para analisar 
o mesossistema da pessoa, organizando as 
redes de apoio para o suporte nos momentos 
difíceis. Quanto aos processos proximais, tra-
balhei a interação da pessoa doente com seus 
familiares. Por exemplo, em um dos casos, foi 
possível perceber que uma senhora diabética 
não tomava as medicações, mesmo sem ter difi-
culdade cognitiva para lembrar-se de tomá-las 
e sabendo sobre a importância do tratamento. 
Isso a levava a ter episódios de hiperglicemia e 
a sentir-se mal, assim os filhos aproximavam-se 
e cuidavam dela – quando estava tudo bem com 
a sua saúde, os filhos se ausentavam. 

A avaliação da dinâmica familiar é neces-
sária porque, quando se mostra disfuncional, 
geralmente piora o curso da doença ou atra-
palha na adesão ao tratamento. Além disso, é 
essencial conhecer a capacidade da família 
para tolerar situações que podem gerar grande 
estresse emocional, a resiliência familiar. É im-
portante investigar como a família lidou com 
doenças anteriores, observar se há alguma di-
ferença na forma de lidar com doenças graves 
e menos graves19. É importante observar se a 
doença trouxe mudanças nos relacionamentos. 
O genograma pode ajudar a demonstrar novas 
alianças, rompimentos, triangulações, a coesão 
familiar, entre outras relações, desenvolvendo 
intervenções a partir disso. 

No processo de tempo, é preciso analisar o 
ciclo de vida familiar e individual para avaliar 
se existem repercussões multigeracionais19. As 
fases do desenvolvimento da família podem 
não acontecer, por exemplo, saída dos filhos de 
casa, ou pode atrapalhar na diferenciação desses 
indivíduos. Esses aspectos foram trabalhados 
em uma família cujo pai desenvolveu câncer. 
O filho adolescente ainda era tratado pelos 
pais como criança, os pais não conseguiram 
fazer as mudanças no relacionamento com ele, 
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adaptando para a forma de relacionar-se com 
um adolescente, porque o foco da família estava 
direcionado para o problema de saúde do pai.

Contexto

O principal microssistema em que estava 
inserida era a Equipe de Saúde da Família, 
na unidade básica de saúde. As casas dos 
usuários que recebiam visitas domiciliares 
faziam parte de outros microssistemas. Essas 
visitas eram realizadas para aquelas pessoas 
com dificuldades de locomoção ou quando se 
precisava fazer busca ativa por falta de adesão 

ao acompanhamento. Além disso, em algumas 
visitas, realizava abordagens familiares. O dis-
trito sanitário era outro microssistema, uma 
vez que interagia com a unidade de saúde e 
comigo diretamente por meio de capacitações 
e suporte gerencial. Outros microssistemas 
foram a creche e a escola da comunidade, pelo 
fato de terem sido feitas algumas discussões de 
casos entre estes setores. Alguns profissionais 
da atenção secundária também eram micros-
sistemas, devido à discussão de casos por meio 
do matriciamento. Dessa forma, foi possível 
perceber que o meu mesossistema era muito 
diversificado, como pode ser visto na figura 2. 

Figura 2. Atuação da médica de família e comunidade a partir do MPPCT

Fonte: Elaboração própria. 

Os exossistemas constituíram nas intera-
ções que aconteciam entre os outros locais que 
os usuários frequentavam e que influenciavam 
indiretamente o meu trabalho. Esses locais 
habitualmente eram os serviços de atenção 
secundária, hospitais, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) laboratórios, clínicas 

de imagem, Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps) etc. Eu fazia a coordenação de todo o 
cuidado destinado aos usuários.

Compunham o macrossistema: a cultura 
em que a comunidade está inserida, a religião, 
aspectos políticos, econômicos. Há uma influ-
ência direta das políticas públicas de saúde e 
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educação no processo de adoecer da comuni-
dade, inclusive na identificação dos sintomas e 
na forma como os usuários buscavam a unidade 
de saúde. Em certos momentos, a unidade de 
saúde e os profissionais com quem as pessoas 
faziam vínculos eram as únicas redes de apoio 
com as quais alguns usuários contavam.

Tempo

O tempo consistiu em um dos fatores que me 
proporcionou a possibilidade de construir 
mais vínculo com a comunidade, ajudando na 
compreensão dos problemas e, consequente-
mente, aumentando a resolutividade, sendo 
estes pontos chave do atributo da longitudi-
nalidade. Durante o período em que estive 
cursando a formação em terapia relacional 
sistêmica, consegui adquirir novas habilida-
des para o manejo dos casos, aperfeiçoando 
a forma de relacionar-me com os usuários. 
Essas mudanças foram agregadas ao processo 
de desenvolvimento profissional continuado 
que os médicos de família devem buscar.

Por outro lado, encontrei alguns obstá-
culos envolvendo questões globais sobre o 
tempo. Houve momentos em que uma grande 
demanda de atendimentos impossibilitava a 
existência de um horário completamente pro-
tegido para realizar as sessões de terapia com 
as famílias. Às vezes, organizava-me para fazer 
as sessões no final do turno, porém, quando 
havia grande demanda de outros usuários por 
atendimento, o tempo destinado para a sessão 
era reduzido. Outra dificuldade encontrada era 
colocar limites para os usuários, quando estes 
compareciam à sessão e solicitavam também 
um atendimento clínico. O que eu fazia era 
negociar com eles o que poderia ser feito no 
tempo destinado para a sessão. Se a popula-
ção sob minha responsabilidade fosse menor, 
esse problema não seria tão prejudicial. Essa 
questão do tempo é um dos fatores que faz 
com que alguns médicos de família considerem 
que não é possível ser médico e terapeuta de 
família no mesmo cenário. 

Analisando o meu trabalho a partir do fator 

tempo, no decorrer de meses após o acompa-
nhamento de algumas famílias, aconteceram 
mudanças importantes: desaparecimento de 
sintomas que prejudicavam a família, por 
exemplo, nos casos das crianças com com-
portamento externalizante, melhora signifi-
cativa de quadros de depressão e ansiedade, 
diferenciação e desenvolvimento de maior 
autonomia de alguns membros. Algumas fa-
mílias avaliavam que as sessões estavam tra-
zendo mudanças na dinâmica familiar, com 
modificações do padrão de comunicação e 
nas relações entre os membros.

Outro aspecto desta dimensão do tempo 
refere-se às expectativas que a família possuía 
sobre o acompanhamento e às minhas expecta-
tivas. Havia espaço para a família trazer aquilo 
que ela gostaria de trabalhar no momento. 
Muitas vezes, o terapeuta observa muitos 
pontos que podem ser melhorados na família. 
Por exemplo, problemas no funcionamento 
familiar, de fronteiras, sintomas apresen-
tados por algum dos membros. Entretanto, 
nem sempre a família deseja mudanças nos 
aspectos que o terapeuta identifica. Por isso, 
é imprescindível dar tempo à família, para que 
ela se adapte ao acompanhamento e para que 
seja possível avançar no processo terapêutico.

Considerações finais

Este estudo apresentou a dinâmica de traba-
lho de uma médica de família e comunidade 
e terapeuta de família demonstrando que é 
possível realizar esse trabalho a partir de uma 
perspectiva sistêmica. No trabalho cotidiano 
da profissional, foi possível perceber algumas 
teorias sistêmicas que embasaram as interven-
ções, desde o momento da identificação das 
demandas até o manejo terapêutico no cenário 
da atenção primária. O trabalho da médica tran-
sitava entre os graus 4 e 5 dos níveis de envol-
vimento com a família, propostos por Doherty 
e Baird, citado por McWhinney e Freeman4.

Essa é uma possibilidade de atuação que 
traz consigo muitos desafios, o que faz com que 
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sejam poucos os profissionais que acumulem 
essas duas funções4. Alguns argumentam que 
o processo de trabalho da atenção primária 
pode inviabilizar a realização da terapia, 
principalmente devido à falta de tempo e à 
sobrecarga de trabalho, sendo possível apenas 
realizar uma abordagem sistêmica. O trabalho da 
médica de família deste estudo demonstrou um 
pouco dessa dificuldade, apesar de a profissional 
ter desenvolvido estratégias para lidar com isso. 
Outra dificuldade consistiu na falta de um espaço 
físico apropriado, visto que o local onde foram 
realizados os atendimentos era um consultório 
pequeno que não estava adequado para receber 
uma família numerosa por exemplo.

Alguns profissionais podem sentir receio 
de situações embaraçosas que podem surgir 
nesse processo. Por exemplo, como o médico 
de família desenvolve um relacionamento com 
as pessoas antes mesmo de iniciar a terapia, é 
possível que ele conheça segredos que os indi-
víduos não querem que sejam abordados com a 
família. Isso pode propiciar o desenvolvimento 
de alianças, sendo difícil manter a imparciali-
dade. Nesses casos, uma possibilidade consiste 
em encaminhar a família para outro terapeuta, 
para evitar o risco de agir de forma semelhante à 
família, fenômeno conhecido como isomorfismo. 
Portanto, o médico necessita refletir sobre os 
limites de sua atuação.

Por outro lado, o médico de família que 
também é terapeuta pode estar em uma 
posição privilegiada. No cenário da atenção 
primária, quando o atendimento é realiza-
do com populações vulneráveis, a terapia de 
família torna-se mais acessível para aquelas 
pessoas que não possuem condição financeira 
para investir em uma terapia de família fora 
desse contexto. Os gestores poderiam dar um 
apoio para iniciativas como essa, por aumentar 
a resolutividade da atenção primária e devido 

ao fato de os psicólogos dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf ) não conseguirem dar 
conta da demanda em virtude da sobrecarga de 
trabalho, em múltiplos centros de saúde. Outra 
proposta seria criar ambulatórios de terapia 
de família, para ter locais onde encaminhar os 
casos, e promover a realização de grupos – por 
exemplo: grupos de pais e multifamílias.

Ao estudar o trabalho do médico de família 
sob a perspectiva do modelo bioecológico do 
desenvolvimento humano, foi possível perceber 
o quanto é uma atuação complexa, com múlti-
plas interações. Quando um médico de família 
também é terapeuta, ele possui à sua disposição 
ferramentas e estratégias que ampliam a sua 
resolutividade, oferecendo um cuidado dife-
renciado para os indivíduos e suas famílias.
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RESUMO O relato de experiência refere-se ao trabalho da autora, por seis meses, como psiquiatra 
por Médicos Sem Fronteiras (MSF) em centro de detenção de refugiados localizado em Nauru, 
um país insular da Oceania. O estudo traz descrições do trabalho de campo e reflexões teóricas. 
Discute-se a temática do suicídio e a especificidade dessa questão para o grupo de refugiados 
e solicitantes de asilo atendidos, assim como relata-se a descoberta de um novo diagnóstico 
clínico chamado síndrome de resignação. Busca-se ainda refletir sobre o papel dos profissionais 
de saúde mental diante de situações de privação de liberdade e discutem-se impasses éticos, 
vividos em campo, com relação à política de imigração australiana, sua importância econômica 
para Nauru e o impacto na população de refugiados; impasses esses vividos até a expulsão da 
equipe de MSF pelo governo local em 05 de outubro de 2018.

PALAVRAS-CHAVE Refugiados. Saúde mental. Política migratória.

ABSTRACT The experience report refers to the author’s work, for six months, as a psychiatrist 
for Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders – MSF) in a refugee detention center in 
Nauru, an island country in Oceania. The report provides descriptions of the field work and theo-
retical reflections. The author discusses the issue of suicide and the specificity of such issue for the 
group of refugees and asylum seekers attended, as well as the discovery of a new clinical diagnosis 
called resignation syndrome. It’s also sought to reflect on the role of mental health professionals 
in dealing with deprivation of liberty and discusses ethical challenges experienced in the field, 
regarding Australia’s refugee policy, its economic importance to Nauru and the impact on the 
refugee population; obstacles encountered until MSF team was expelled by the local government 
on October 5th, 2018.

KEYWORDS Refugees. Mental health. Migration policy.
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Introdução

A organização humanitária Médicos Sem 
Fronteiras (MSF) atua desde 1971; atualmen-
te, possui projetos em mais de 70 países do 
mundo. MSF leva cuidados de saúde a contex-
tos em que há conflitos armados, epidemias, 
desnutrição, desastres naturais e exclusão do 
acesso à assistência médica1. 

Em 2017, MSF iniciou um projeto em Nauru, 
um país insular localizado na Oceania. A falta 
de apoio à saúde mental foi identificada tanto 
para a população nauruana quanto para os 
refugiados que vivem na ilha como parte da 
política de reassentamento offshore do governo 
australiano2.

O Projeto MSF Nauru teve seu início em um 
acordo com o Ministério da Saúde de Nauru, 
em que serviços psicológicos e psiquiátricos 
começaram no final de 2017. Após 11 meses 
de trabalho, em uma reviravolta abrupta, foi 
anunciado, em outubro de 2018, que os serviços 
não seriam mais necessários; e toda a equipe 
do MSF foi ordenada a sair da ilha2.

Este relato de experiência refere-se às re-
flexões da autora sobre as questões de saúde 
mental, violência e privação de liberdade, a 
partir de sua vivência como membro da equipe 
médica de MSF por seis meses em Nauru. A 
autora é psiquiatra, atuando com adultos, 
crianças e adolescentes, doutoranda em estágio 
probatório no Instituto de Psiquiatria da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ipub/
UFRJ); e participou do Projeto MSF Nauru de 
02 de abril de 2018 a 03 de outubro de 2018. 

Localizado mais precisamente na região 
da Oceania denominada Micronésia, o país 
insular tem extensão territorial de apenas 
21 quilômetros quadrados, sendo o terceiro 
menor do mundo. A nação é também uma das 
menos populosas, com cerca de 10 mil habi-
tantes. A economia de Nauru é pouco desen-
volvida, baseada na exploração de reservas de 
fosfato. Contudo, com o quase esgotamento das 
reservas, Nauru entrou em crise econômica. 
O Produto Interno Bruto (PIB) do País foi um 
dos maiores do mundo na década de 1970. Na 

época atual, com poucas áreas de cultivo, ele é 
obrigado a importar a maioria dos alimentos3.

Nauru e Austrália têm uma história política 
longa e desconfortável. A Austrália foi o poder 
administrativo e o principal beneficiário da 
mineração de fosfato em Nauru, entre 1920 e 
1968, período durante o qual foram removidas 
cerca de 34 milhões de toneladas de fosfato, 
no valor de cerca de US$ 300 milhões4. Após 
anos de exploração, as áreas mineradas cobrem 
quase 90% de Nauru; e a sua reabilitação tem 
sido extremamente cara e lenta. O Índice de 
Vulnerabilidade Ambiental (produzido pela 
Comissão de Geociência Aplicada do Pacífico 
Sul) classifica Nauru como ‘extremamente 
vulnerável’4. Tais questões político-econô-
mico-ambientais impactaram a sua soberania 
econômica. O país insular, como já dito, entrou 
em crise; e a oferta da Austrália para abrigar 
um centro de processamento offshore de refu-
giados tornou-se a principal fonte de recursos 
financeiros para Nauru. Cabe esclarecer que 
o termo offshore significa afastado da costa, 
sendo usado para descrever trabalhos em alto 
mar. No que tange ao tema de refugiados e soli-
citantes de asilo, o termo é empregado quando 
há reassentamentos em locais afastados, em 
alto mar, como em Nauru.

O referido centro foi aberto em 2001, sus-
penso em 2008 e reaberto em 2012, após um 
aumento na chegada marítima de solicitan-
tes de asilo na Austrália. Como exposto por 
Lowth5(465)

Em 2013, desesperada para refrear as chega-
das por mar, a Austrália declarou que nenhum 
solicitante de asilo chegando de barco seria 
assentado em solo australiano. Em vez dis-
so, eles seriam enviados para ‘Processamen-
to Offshore’ nos centros de detenção Nauru 
e Manus Island. [...] As ações da Austrália 
contrariam tratados internacionais há muito 
tempo assinados. Existem cerca de 1200 so-
licitantes de asilo em Nauru e 900 em Manus 
Island, provenientes do Oriente Médio, África 
e Países Asiáticos. Muitos são crianças e as 
condições são terríveis. [tradução da autora].
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Dados do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR) – agência 
da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para Refugiados –, de 19 de junho de 2018, 
revelam que 68,5 milhões de pessoas fazem 
deslocamento forçado no mundo, sendo 25,4 
milhões de refugiados e 3,1 milhões solicitantes 
de asilo6. Os países de destino vêm desenvol-
vendo medidas cada vez mais restritivas para o 
controle de quem pode entrar e permanecer em 
seu território, incluindo detenção de migrantes. 
Embora a política de detenção de migrantes 
deva ser não punitiva, eles são mantidos em 
condições de prisão, sem vistos e sem liberda-
de de realocação. Os impactos desse processo 
de detenção na saúde mental dos refugiados 
e solicitantes de asilo têm sido pesquisados. 

Estudos de todo o mundo têm mostrado con-
sistentemente altos níveis de sofrimento en-
tre os solicitantes de asilo em situação de de-
tenção. [...] Um estudo australiano descobriu 
que, três anos após a liberação, os solicitantes 
de asilo que tinham sido detidos durante seis 
meses estavam duas vezes mais propensos 
a estarem clinicamente deprimidos (54 vs. 
22%) e quase cinco vezes mais propensos a 
sofrerem de transtorno de estresse pós-trau-
mático (49 vs. 10%)7(2). [tradução da autora].

A autora deste relato de experiência atuou 
como psiquiatra atendendo, por semana, cerca 
de 30 a 38 refugiados e solicitantes de asilo de 
países como Irã, Afeganistão, Líbano, Sri Lanka, 
Myanmar e Iraque, todos com uma média de 
cinco anos de permanência em Nauru. As 
questões de saúde mental mostraram-se de 
intensa complexidade, como será apresentado 
e discutido ao longo do relato. A autora atendeu 
adultos, crianças e adolescentes em um modelo 
ambulatorial com consultas individuais e visitas 
domiciliares. A fim de manejar as barreiras 
de linguagem, os atendimentos foram, com 
frequência, acompanhados pelos intérpretes 
que compunham a equipe de MSF. Quando não 
solicitado o intérprete, os atendimentos foram 
realizados somente em inglês. 

Relato da experiência: 
descrição do contexto 

Como exposto no ‘Relatório Internacional de 
Atividades’ de MSF do ano de 20178, durante a 
missão exploratória, as necessidades de saúde 
mental em Nauru foram avaliadas; e a capa-
cidade insuficiente para abordá-las na ilha 
foi levada em consideração. Casos de esqui-
zofrenia, violência familiar e variados níveis 
de depressão, especialmente entre crianças, 
foram identificados. 

O trabalho de campo aqui relatado corres-
ponde ao período da missão da autora por 
seis meses em Nauru, iniciados em abril de 
2018, quando MSF já estava em campo desde 
novembro de 2017. As ações realizadas con-
duziram a intensas reflexões sobre o efeito 
de políticas de detenção na saúde mental de 
refugiados e solicitantes de asilo, bem como 
sobre o papel dos serviços de saúde mental 
atuantes nessas condições. 

Os pacientes refugiados solicitavam espon-
taneamente consultas na clínica montada por 
MSF, ou eram referenciados por algumas outras 
organizações também presentes em Nauru. 
Consultas individuais eram agendadas, ou 
visitas domiciliares, se o caso preenchesse cri-
térios como limitação de locomoção, presença 
de crianças pequenas na família, dificultando 
a mobilidade, e gravidade do caso, impedindo 
ida à clínica. A média de consultas por semana 
foi de 80 atendimentos individuais8. 

Segundo dados colhidos, a autora atendeu 
cerca de 60 pacientes refugiados. Em junho 
de 2018, havia 20 crianças e adolescentes em 
atendimento, dos quais a autora atendia 16 
pacientes. Os demais eram adultos. A equipe 
na clínica era composta por duas psiquiatras, 
uma psicóloga, dois mediadores culturais, que 
realizavam o trabalho de intérpretes, uma pro-
fissional de promoção de saúde, uma gerente 
de saúde mental, além da equipe de logística 
e da coordenadora de campo. 

Durante os atendimentos com pacientes 
refugiados, temáticas em comum puderam ser 
percebidas. A não escolha de estar em Nauru, 
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a detenção indefinida, produzindo um senso 
de prisão perpétua, e a consciência da presen-
ça do centro de refugiados como o principal 
recurso econômico do País, contribuindo para 
o desenvolvimento de um forte sentimento de 
desumanização e desesperança. Outro elemen-
to importante identificado foi que a maioria 
absoluta dos pacientes não relatou problemas 
de saúde mental antes de sua chegada a Nauru 
e referiam-se ao desenvolvimento desses pro-
blemas como consequência de sua permanência 
forçada no País. A autora deste relato ouviu 
testemunhos significativos, apontando o fato 
de que mesmo experiências com situações de 
combate, tortura e assassinato de entes queridos 
nos países de origem, ou durante a jornada 
migratória, causaram menos danos às condições 
de saúde mental que viver em Nauru.

As principais questões de saúde mental diag-
nosticadas estavam no campo do Transtorno 
Depressivo Maior (TDM), Transtorno de 
Ansiedade (TA) e Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático (TEPT), seguindo os crité-
rios diagnósticos do ‘Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais’, quinta 
edição (DSM-V). Casos de psicose foram aten-
didos entre refugiados em número bastante 
pequeno. Os casos de psicose e esquizofrenia 
propriamente dita foram mais incidentes na 
população nativa de Nauru, também aten-
dida pelo trabalho em curso, porém o foco 
deste relato serão as ações com a população 
de refugiados. 

Os achados em Nauru são consistentes com 
dados da literatura sobre o efeito de políticas 
de detenção na saúde mental de imigrantes, 
conforme exposto acima7. Entretanto, aspec-
tos peculiares demonstraram exacerbar as 
dificuldades de adaptação da população de 
refugiados, impactando fortemente seus me-
canismos psíquicos de resiliência. São eles: 
a intensa diferença cultural, as violações de 
direitos humanos e as queixas repetidas de 
negligência médica, relativas aos demais ser-
viços médicos de Nauru e presentes no País. 
Tais aspectos fortaleceram intensamente o 
senso de desumanização vivido.

Entre as questões de saúde mental, este 
relato irá focar a temática do suicídio e o diag-
nóstico de síndrome de resignação avaliado 
em quatro pacientes atendidos. 

O trabalho de campo: 
principais resultados 
encontrados

Suicídio, representações e efeito 
contágio

Durante o processo de denúncia em outubro de 
2018, após ser solicitado a retirar suas equipes 
de Nauru pelo governo local, MSF alertou sobre 
um número alarmante de tentativas de suicí-
dio entre refugiados. Na avaliação da autora, a 
atuação da equipe de MSF com os pacientes 
com intento suicida, reivindicando uma melho-
ria da assistência pelos demais serviços de saúde 
presentes na ilha, acabou por gerar tensões 
políticas com o governo de Nauru. Tais tensões 
recrudesceram ao longo da missão, culminando 
com a solicitação oficial de retirada de MSF do 
País em 05 de outubro de 2018. 

Pelo menos 78 dos pacientes atendidos por 
MSF tiveram ideias suicidas e/ou realizaram 
atos de automutilação ou suicídio. Crianças de 
até 9 anos relataram que preferiam morrer a viver 
na situação de desesperança em que estavam9. 
Entre os cerca de 60 pacientes atendidos pela 
autora, houve um caso de melhora parcial, com 
diagnóstico de transtorno depressivo maior, de 
acordo com DSM-V. Todos os demais pacientes 
não evoluíram com melhora sustentável e apro-
fundaram ou desenvolveram ideação suicida. 

A temática do suicídio era cotidiana em 
atendimentos na clínica ou em visitas domici-
liares. Tentativas aconteciam com frequência, 
levando a autora e demais membros da equipe 
de MSF a acompanhar os pacientes no único 
hospital local e a negociar sua admissão em 
leitos existentes em um centro de processa-
mento regional, administrado pela organização 
médica International Health Medical Services 
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(IHMS). Estudos sobre tendência suicida em 
centros de detenção são consistentes com os 
achados em Nauru.

Há razões para acreditar que as condições da 
detenção contribuam significativamente para 
a tendência suicida dos detidos, visto que rela-
tórios (Anistia Internacional, 2012, 2013; Moss, 
2015) mostram violações de direitos humanos 
nos centros de detenção offshore. Eles sinali-
zam que os solicitantes de asilo não têm aces-
so a abrigo adequado, água ou serviços médi-
cos; seu acesso a telefones, ou outros meios de 
contato é limitado, o que leva ao isolamento da 
família e dos amigos, e são deixados na incer-
teza sobre a duração da determinação do sta-
tus de refugiado (Anistia Internacional, 2012, 
2013)10(107). [tradução da autora].

A deterioração das condições de saúde 
mental dos pacientes refugiados atendidos 
foi marcante ao longo dos seis meses da autora 
como psiquiatra em Nauru. Pacientes apre-
sentaram baixa ou nenhuma resposta ao uso 
de antidepressivos (fluoxetina, sertralina e 
venlafaxina disponíveis), mesmo quando as-
sociados ao tratamento psicoterápico regular. 
Estudos sobre suicídio mostram que a temática 
tem sido discutida como um problema mundial 
de saúde pública. Segundo Durkheim (1982), 
citado por Müller, Pereira e Zanon11, o suicídio 
pode ser definido como a morte resultante de 
um ato, positivo ou negativo, produzido com o 
conhecimento das consequências pela própria 
vítima. Ademais, ainda, segundo Botega (2015), 
também citado por Müller, Pereira e Zanon11, 
um modelo de suscetibilidade aplica-se à te-
mática do suicídio, incluindo uma propensão 
genética, aliada a fatores psicossociais, demar-
cando elementos como vivências traumáticas 
da infância, privação materna, abuso físico, 
entre outros. 

Dados da literatura apontam a exposição a 
múltiplas adversidades como consistentemen-
te influenciando comportamentos suicidas. 
Uma relação entre o número de adversidades 
vividas, especialmente na infância, e tentativas 

de suicídio ao longo da vida tem sido levanta-
da12. Os pacientes refugiados em Nauru consis-
tentemente relataram eventos traumáticos em 
seus países de origem e durante a jornada mi-
gratória, sendo condizentes com os dados da li-
teratura sobre múltiplas adversidades. A estada 
em Nauru, marcada pela detenção indefinida, 
desumanização e desesperança, conduziu a 
imensa maioria dos pacientes a uma retrau-
matização, impossibilitando a elaboração das 
experiências traumáticas prévias. A desespe-
rança foi o fio condutor para a ideação suicida 
e tentativas de suicídio. Contudo, o exercício 
de escuta da autora durante os atendimentos 
com relatos de ideação suicida, ou atuando 
em atos suicidas em Nauru, possibilitou a 
compreensão de uma característica singular 
do suicídio para esses refugiados: o suicídio 
revelado como um ato de reempoderamento. 
Como revelam Rimkeviciene et al.10(114) ao 
analisar o caso de um refugiado internado na 
Austrália após intentos suicidas, 

[...] o suicídio torna-se assim uma maneira de 
recuperar o poder sobre as decisões da vida 
e a única maneira de escapar da sensação de 
armadilha vivida. Esse sentimento de armadi-
lha é inerente à detenção prolongada e sem 
prazo fixo. [tradução da autora].

Essa característica do suicídio, como re-
cuperação de poder, impactou fortemente a 
autora deste relato. Detidos por cinco anos 
em Nauru, os pacientes refugiados expres-
savam, na discussão sobre a própria morte, a 
única possibilidade de protesto e afirmação 
de algum poder decisório sobre si mesmos. 
Tal formulação trouxe reflexões importantes 
sobre qual tratamento de saúde mental seria 
possível diante dela. Como produzir impactos 
na diminuição da ideação suicida e das tentati-
vas de suicídio, quando o ato suicida coloca-se 
como a afirmação contraditória do poder sobre 
a própria vida? Como intervir na fala suicida, 
quando ela se revela como oposição às ações 
vividas de desumanização e violação de di-
reitos? Essas indagações acompanharam o 
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trabalho de campo da autora ao longo de seis 
meses e serão aprofundadas mais abaixo. 

Um outro elemento importante vivenciado 
foi o suicídio como contágio. Nauru, como 
descrito acima, é um dos menores países do 
mundo, um país ilha, cuja cerca para os refu-
giados que vivem lá são o mar e os grandes 
corais do oceano pacífico. Estudos apontam 
evidências acerca da hipótese do efeito de 
contágio do suicídio, especialmente pela as-
sociação entre exposição de suicídios em pla-
taformas de mídia, suicídios de celebridades, 
agrupamento geográfico e impacto nas taxas 
de suicídio13. A experiência em campo revelou 
o poder de contágio do ato suicida. Os fatores 
elencados acima se associaram a eventos de-
terminantes, produzindo um aumento dos atos 
de automutilação com intento suicida, dos 
atos de autoimolação, de ingesta excessiva de 
medicação e de tentativas de afogamento. Tais 
eventos determinantes tiveram início após 15 
de junho de 2018, quando um dos refugiados 
morreu em Nauru com suspeita de suicídio 
completo e quando transferências médicas 
para fora do País foram contempladas para 
casos de tentativa grave de suicídio. 

Síndrome de Resignação (SR): uma 
nova experiência clínica 

Como descrito acima, a autora deste relato 
atendeu crianças e adolescentes como psiquia-
tra infantil. Entre as crianças e adolescentes 
em tratamento nos seis meses de missão da 
autora, dos 16 jovens atendidos, 7 tiveram 
prescrição de medicação. Os principais diag-
nósticos de acordo com o DSM-V foram TEPT 
em crianças, TEPT com características psi-
cóticas, TA e TDM com ideação suicida. A 
evolução de quatro casos levou a autora e a 
equipe do MSF à investigação e descoberta de 
uma discussão diagnóstica não incorporada 
aos tradicionais manuais de psiquiatria DSM 
e Código Internacional de Doenças (CID). 

Os pacientes aqui referidos, 1 menino e 3 
meninas, tinham 10 anos, 12 anos, 15 anos e 18 
anos. As nacionalidades não serão divulgadas 

para fins de preservação de sigilo. Os pacientes 
iniciaram o quadro com sintomas depressivos, 
evoluindo com ideação suicida, episódios de 
agitação psicomotora, alternando com quadro 
estuporoso marcado por hipotonicidade. A 
continuidade do quadro deu-se com completa 
ausência de responsividade sem reatividade a 
estímulos táteis ou álgicos e recusa à alimenta-
ção e líquidos, culminando com a necessidade 
de avaliação para intubação nasogástrica. 

Os casos diferenciavam-se de um clássico 
estupor depressivo, uma vez que a ausência 
completa de reatividade acompanhada de hi-
potonicidade remetia a um estado comatoso. 
Em investigação na literatura, no encontro 
com estudos realizados na Suécia, pudemos 
correlacionar a experiência vivida em Nauru 
com os achados de tal estudo.

Lagercrantz et al.14 descrevem e discutem 
uma síndrome que abarca um distúrbio de longa 
data, que afeta predominantemente crianças e 
adolescentes, psicologicamente traumatizados, 
em meio a um processo de migração demorado 
e adverso. Um início depressivo é seguido por 
isolamento social que progride, via estupor, 
para um estado que induz à alimentação por 
sonda e é caracterizado pela incapacidade de 
responder até mesmo a estímulos dolorosos. Os 
pacientes mostram-se aparentemente incons-
cientes. A síndrome, denominada ‘Síndrome 
de Resignação (SR)’, pode apresentar-se em 
quatro estágios: prodrômico (ansiedade, dis-
foria, isolamento social, transtornos do sono), 
deterioração (mutismo, ausência de comuni-
cação não verbal), completo desenvolvimento 
(estupor, negativismo, ausência de reação a 
estímulos, dependência alimentar por intuba-
ção nasogástrica, hipotonicidade, períodos de 
excitabilidade, fraca resposta reflexa ao exame 
neurológico, entre outros) e remissão. 

O estudo discute que a remissão da SR 
tende a ocorrer dentro de meses a anos e é 
dependente da restauração da esperança para 
a família e para o paciente. De janeiro de 2013 
a abril de 2015, 424 casos foram identificados 
exclusivamente na Suécia em um universo de 
6.547 pedidos de asilo de 0 a 17 anos. Tal fato 
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levou o Conselho Nacional Sueco de Saúde e 
Assistência Social a reconhecer a SR como uma 
entidade de diagnóstico separada. O estudo 
aponta, ainda, a ausência de relatos de casos 
identificados em outros países14. 

Em maio de 2018, dados apontam que 939 
refugiados e solicitantes de asilo ainda vivem 
em Nauru. Entre esses, cerca de 27 crianças e 
suas famílias permanecem no País sem espe-
ranças de reassentamento15. Nesse universo, 
a identificação de quatro casos semelhantes 
à SR denota uma incidência significativa. 
Outros casos foram relatados também como 
condizentes com SR, mas atendidos por outras 
organizações de saúde presentes em Nauru. 
Sobre as possibilidades etiológicas para tal 
quadro, o estudo citado aqui14(4) discute: 

Um comitê de experts sugeriu seis possibili-
dades etiológicas. Estas incluíram: (1) o ‘mo-
delo médico de distúrbio’, segundo o qual 
um distúrbio afeta indivíduos vulneráveis sob 
certas circunstâncias; (2) o ‘modelo familiar’, 
enfatizando a teoria do sistema de psicologia 
familiar; (3) o ‘modelo psicológico’, enfati-
zando os efeitos da incontrolabilidade; (4) o 
‘modelo político’, que identifica as decisões 
políticas que regem o processo de asilo; (5) o 
‘modelo cultural’, propondo os sintomas com 
instância pertencente à descendência cul-
tural, religiosa, ou existencial dos pacientes, 
ou àquelas do país para o qual eles migram. 
Implícita no modelo cultural está a noção de 
ganho secundário da doença; e (6) de acor-
do com o ‘modelo pretendido’, uma decisão 
intencional feita pela família, ou pela criança 
explica os sintomas. [tradução da autora].

Levando em consideração os variados 
caminhos etiológicos, em que se entrelaçam 
modelos médico, cultural e políticos, todos 
esses aplicáveis aos casos atendidos, os de-
safios e impasses para a construção de inter-
venções clínicas em um centro de refugiados 
como em Nauru revelaram-se um fator de 
tensão para a equipe técnica, gerando intensas 
reflexões a serem expostas mais adiante.

Discussão

Pesquisa em dicionário revela a definição 
de campo de concentração como um centro 
de confinamento militar, instalado em áreas 
de terrenos livres e cercadas por arames 
farpados ou outro tipo de barreira. O seu 
perímetro é constantemente vigiado e abriga 
prisioneiros de guerra e/ou prisioneiros 
políticos. Muito embora refugiados e so-
licitantes de asilo vivam em Nauru em as-
sentamentos com containers para habitação, 
em relativa boa condição física de moradia, 
tendo mobilidade pela ilha e possibilida-
de de conseguir um dos poucos empregos 
disponíveis, ou abrir pequenos negócios, a 
ausência de liberdade de escolha, tendo o 
mar como cerca, presença de guardas nos 
assentamentos, as inúmeras queixas de vio-
lações de direitos humanos e negligência 
médica possibilitam descrever o Centro de 
Refugiados de Nauru em uma lógica moder-
nizada de campo de concentração. 

Muitos pacientes refugiados referiam-se 
à sua estada em Nauru como uma prisão sem 
sentença definida. Os casos atendidos mostra-
ram-se claramente marcados pelas consequên-
cias da privação de liberdade, desesperança e 
desumanização. Goffman16 cunhou o conceito 
de ‘instituições totais’ como locais de moradia 
e de trabalho, para indivíduos com situações 
em comum, mas separados da sociedade e 
levando uma vida fechada e administrada pela 
instituição. Essas características são comuns 
a hospitais psiquiátricos, prisões, incluindo 
campos de concentração. Levando em con-
sideração a experiência em Nauru como de 
‘instituição total’, coube-nos refletir sobre a 
atuação como profissional de saúde mental 
nesse contexto. 

Jansen et al.17(1) problematizam a atuação 
médica em centros de refugiados, discutindo 
a noção de tortura aplicada a esses centros. 
Os autores argumentam que a detenção, como 
política imigratória australiana, é uma tortura 
e exploram as dificuldades que médicos en-
frentam quando atuam nesse contexto. 
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A detenção prolongada de imigrantes provoca 
ansiedade, depressão, transtorno de estresse 
pós-traumático, automutilação e ideação sui-
cida. Além disso, o risco de doenças mentais 
severas aumenta com o tempo prolongado 
em detenção. A ONU e outras definições de 
tortura psicológica incluem graves danos psi-
cológicos infligidos intencionalmente, para 
constranger, ou punir pessoas por qualquer 
motivo, com base em discriminação de qual-
quer tipo, por, ou com, o consentimento de 
alguém que atue como executor. A política 
da Austrália de detenção por tempo indeter-
minado, a fim de desencorajar, ou punir as 
pessoas que procuram asilo, preenche essas 
definições de tortura psicológica. [tradução 
da autora].

O conceito de cumplicidade é também ana-
lisado por Jansen et al.17 com base nos estudos 
da médica humanitária Chiara Lepora e do 
filósofo Robert Goodin. Lepora e Goodin18 
entrelaçam filosofia, direito, ciência política 
e uma longa experiência prática humanitá-
ria em áreas de conflito e dissertam sobre 
os diferentes graus de envolvimento com as 
‘más ações’. Os autores discutem que o ponto 
principal é que, diante de situações hediondas, 
um grau de cumplicidade pode ser aceitável. 
Eles argumentam ainda que há circunstâncias 
em que ser cúmplice de um dano, no final das 
contas, é a coisa certa a fazer. 

Podemos concluir que, durante boa parte da 
missão, seguir atendendo os pacientes pareceu 
a coisa certa a ser feita. Qual o objetivo do 
tratamento em saúde mental? Alívio do so-
frimento, redução de sintomas, construção de 
atos clínicos humanizados ante a desumani-
zação em curso? Em um primeiro momento, 
esses pareceram os objetivos possíveis para o 
trabalho realizado. Atuar em um nível mínimo 
de cumplicidade, diante da tortura psicológica 
produzida pelas ações no centro de detenção 
de refugiados.

Entretanto, conforme discutem Richter 
& Katschnig19(975), “até hoje, a psiquiatria é 
considerada pelos sociólogos como parte dos 

mecanismos de poder que são impostos pelo 
Estado aos seus cidadãos” [tradução da autora]. 
Diante do impacto incipiente do trabalho re-
alizado na redução de sintomas e, principal-
mente, diante do encontro com uma dimensão 
do suicídio tida como ‘empoderamento’ e do 
atendimento de casos semelhantes à SR, cujo 
estudo investigado apontava a restauração de 
esperança como a intervenção mais impor-
tante, a ponderação que se impôs foi sobre 
a possibilidade de a atuação realizada servir 
apenas como amortização de tensões, contri-
buindo para a sustentação dos mecanismos de 
poder em curso.

Segundo Reynolds20(29), 

[...] se abraçarmos nosso trabalho como jus-
tiça, usaremos nosso poder como agentes co-
munitários e terapeutas para transformar os 
contextos sociais da opressão. [tradução da 
autora]. 

Assim, após alguns meses em Nauru, o 
debate que se colocava era sobre seguir o 
atendimento clínico ou utilizar os dados co-
lhidos em campo para denúncia pública. Os 
refugiados escutados acreditavam que uma 
realocação impactaria positivamente em sua 
saúde mental. Como já descrito, a grande 
maioria apontava o viver em Nauru como a 
gênese maior de seus sofrimentos psíquicos. 
Contudo, os pacientes também definiam o 
atendimento por MSF como uma importante 
fonte de ‘reumanização’. Dessa forma, o dilema 
ético-clínico a ser enfrentado foi a escolha 
entre a manutenção de uma atuação clínica 
estrito senso ou a saída de Nauru com objeti-
vos de denúncia, mas, para isso, deixando os 
pacientes sem atendimento, uma vez que qual-
quer ação pública, em dado contexto político, 
significaria o fim da missão de MSF em Nauru. 

Jansen et al.18(4) concluem que o trabalho 
em centros de detenção de imigrantes coloca 

[...] os médicos em uma posição eticamente 
tênue, mas, no geral, é certo que os médicos 
continuem a prestar assistência médica às 
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pessoas que buscam asilo. Para fazê-lo sem 
ser injustificadamente cúmplices na tortura, 
os médicos devem praticar de forma intran-
sigentemente humanista, devem falar publi-
camente sobre os danos perpetrados e estar 
constantemente conscientes do potencial de 
corrupção. [tradução da autora]. 

Considerações finais

As lições para a atuação em saúde mental são 
muitas e inconclusivas na concepção da autora. 
MSF foi expulso de Nauru pelo governo local, 
sendo obrigado a abandonar todos os pacien-
tes e a realizar a denúncia pública em 05 de 
outubro de 2018. Não há caminhos fáceis a 
seguir diante do hediondo crime da tortura 
e da privação de liberdade. Os extremos da 
negação e da total cumplicidade devem ser 
evitados; a reflexão cotidiana impõe-se. 

Em uma esfera macropolítica, cabe pensar 
quais as intervenções possíveis de agências 

como a ACNUR em contextos como o de 
Nauru, assim como cabe refletir acerca de 
como dados colhidos em ações humanitárias 
podem subsidiar pressões para mudanças efe-
tivas e reassentamentos que levem em conta 
práticas de justiça social. Em uma esfera 
micropolítica, a experiência em Nauru deixa 
claro que, diante de toda forma de violência na 
interface com a saúde mental, a prática clínica 
com seus meios tradicionais – prescrição de 
medicação e psicoterapia – tende a ser dragada 
pela impossibilidade. A atuação do campo 
diante da violência precisa de reinvenção, 
de intervenção social, não se submetendo ao 
poder instituído, a fim de efetivamente atuar 
fomentando saúde mental, o que só acontece 
em liberdade. 
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RESUMO O presente estudo teve por objetivo descrever a experiência de implantação do Projeto 
de Extensão Gestão e Gentileza nos plantões noturnos de um hospital universitário, de janeiro 
a dezembro de 2017, explicitando a articulação entre o conhecimento teórico adquirido em 
diversas disciplinas do Curso de Gestão de Serviços de Saúde e a prática extensionista. O projeto, 
direcionado aos trabalhadores noturnos, buscou ressaltar a importância desses funcionários 
no ambiente hospitalar por meio de intervenções de gestão e gentileza em sete unidades do 
Hospital. A articulação entre teoria e prática perpassou pelas diversas etapas do projeto, con-
tribuindo para a formação de profissionais capazes de intervir no cotidiano das organizações 
de saúde de maneira inovadora e efetiva. A vivência no projeto certificou a urgência de pensar 
intervenções permeadas por ações de gentileza em que todos os profissionais tenham condições 
de participar e se beneficiar com os resultados.

PALAVRAS-CHAVE Equipe de assistência ao paciente. Gestão em saúde. Hospitais universitários. 
Jornada de trabalho em turnos.

ABSTRACT The present study aims to describe the experience of implementing the Extension Project 
Management and Kindness in the night shifts of a university hospital, from January to December 
2017, showing the articulation between the theoretical knowledge acquired in several subjects of 
the Health Services Management Course and the extension practice. The project, aimed at night 
workers, sought to highlight their importance in the hospital environment by means of management 
and kindness in seven hospital units. The articulation between theory and practice permeated the 
various stages of the project, contributing to the formation of professionals capable of intervening 
in the daily life of health organizations in an innovative and effective way. The experience in the 
project certified the urgency to think of interventions permeated by actions of kindness in which 
all professionals are able to participate and benefit from the results.

KEYWORDS Patient care team. Health management. Hospitals,university. Shift work schedule.
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Introdução

A extensão universitária propicia a forma-
ção de um profissional cidadão ao permitir 
a ampliação do processo educativo, cultural 
e científico, estruturando, com o ensino e a 
pesquisa, o processo de construção do co-
nhecimento. A prática extensionista acontece 
ancorada no diálogo, proporcionando expe-
riências únicas aos alunos fora do ambiente 
acadêmico. Constrói uma via de mão dupla, em 
que a universidade não só leva conhecimento 
à comunidade como também aprende com 
os saberes populares, sendo, dessa maneira, 
provedora de conhecimento1.

A participação em atividades extensionistas 
estabelece um diferencial na formação dos 
alunos, qualificando-os para que se tornem 
profissionais capazes de intervir no cotidia-
no das organizações de maneira inovadora 
e efetiva1-3. Estar inserido nas atividades or-
ganizacionais cotidianas possibilita a articu-
lação entre a teoria e a prática, desafiando 
os participantes a encararem diversidades 
presentes a todo o momento nos campos de 
atuação extensionista, fazendo desta uma 
experiência de enfrentamento que acelera e 
consolida o aprendizado2.

A participação em um projeto de extensão 
oferece aos alunos uma ampla reflexão sobre 
questões éticas, trato solidário, caráter, cida-
dania e responsabilidade social. Possibilita o 
desenvolvimento de habilidades, como saber 
observar e ouvir, refletir para compreender, 
intervir em benefício da coletividade2. Os 
extensionistas têm a oportunidade de trocar 
experiências e informações com os profissio-
nais que trabalham nas organizações onde 
realizam intervenções, estabelecendo vínculos 
que fomentam a construção de mecanismos 
mais efetivos na melhoria das condições de 
trabalho desses funcionários.   

O processo de organização e planejamen-
to do trabalho hospitalar engloba fatores 
técnicos, econômicos, políticos, culturais e 
profissionais, sendo necessário estimular o 
compartilhamento de experiências, interação 

e corresponsabilização de todos os atores em 
prol de um ambiente de trabalho saudável3. Os 
projetos de extensão podem ser considerados 
facilitadores da realização dessas demandas, 
sendo fundamental na harmonização das re-
lações entre a imensa diversidade de profis-
sionais que atuam nas organizações de saúde4.

As atividades nas organizações de saúde, com 
destaque para os hospitais, são predominante-
mente coletivas, organizadas e realizadas, em 
partes, por diferentes profissionais5. Os grupos 
de profissionais que trabalham nos hospitais 
dominam os conhecimentos das atividades relati-
vas à sua qualificação profissional, apresentando, 
muitas vezes, dificuldades na articulação entre a 
área da assistência e da gestão. Executam tarefas 
delegadas, com certo arbítrio para decisões, desde 
que elas não contradigam as normas técnicas 
e/ou as decisões superiores. Esse cenário pode 
suscitar nos trabalhadores um sentimento de 
não ser parte integrante do todo, contribuindo 
para a perda de ânimo na realização das tarefas 
e de compromisso com o objetivo final do seu 
processo de trabalho5,6.

Agrega-se a esse sentimento de não per-
tencimento comum aos trabalhadores da área 
hospitalar, a conclamação feita pelos trabalha-
dores noturnos quanto a pouca visibilidade 
e valorização de seu trabalho. Os turnos de 
trabalho nos hospitais suprem a necessidade 
de prestar cuidado ininterrupto e atender à 
demanda da população por atendimento, in-
clusive no período noturno7. 

Considerado contrário à natureza do ser 
humano, que possui ritmo biológico diurno, o 
trabalho noturno interfere no bem-estar físico-
-mental e social do trabalhador. Diminui seu 
desempenho na realização de suas tarefas, pre-
judicando também as suas relações familiares 
e sociais8. As atividades noturnas acontecem 
longe dos holofotes da rotina hospitalar diurna, 
dos eventos comemorativos, da realização de 
cursos, visitas de acadêmicos, entre outros. 
Distanciamento que também afeta, entre 
outras coisas, o estado de ânimo do trabalhador 
e potencializa a sensação de pouca visibilidade 
e valorização.
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Cabe dizer que as relações de trabalho 
sempre serão permeadas por problemas, não 
somente pelos motivos acima citados, mas 
também gerados pelas hierarquias constituí-
das, valorização de determinadas profissões 
em detrimento de outras, distribuição de poder 
diferenciada e/ou desigual, ou mesmo carac-
terísticas individuais dos trabalhadores8.

No ambiente hospitalar, ressaltam-se os 
problemas ligados à pouca satisfação e ao de-
sânimo dos trabalhadores com suas funções 
dentro das equipes. No caso de trabalhadores 
noturnos, a situação tende a ser mais com-
plexa; pois, em alguns casos, o gestor possui 
horário de trabalho exclusivamente diurno. 
Nessas situações, mesmo tendo outro profis-
sional que realize a ponte entre as partes, os 
trabalhadores se ressentem dessa distância, 
podendo ser considerado como um fator que 
alimenta o sentimento de pouca valorização e 
visibilidade entre os trabalhadores noturnos. 
De modo geral, apesar de terem diferentes 
origens, esses problemas recebem um trata-
mento parecido, sem haver uma atenção indi-
vidualizada, o que demonstra uma tendência 
à repetição de padrões institucionais6. 

Foi observando os trabalhadores noturnos 
de um hospital universitário, no que se refere 
às condições de trabalho e à qualidade de vida 
no trabalho em uma das disciplinas da gradua-
ção em Gestão de Serviços de Saúde/UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais), 
que o Projeto Gestão e Gentileza, objeto do 
presente estudo, construiu suas bases. Os 
relatos dos trabalhadores evidenciavam a 
influência negativa do sentimento de pouca 
visibilidade e valorização de seu trabalho 
em seu estado de ânimo.

Diante de demandas tão urgentes e com-
plexas, o projeto, com uma postura ousada, 
inovadora e acolhedora, buscou desenvolver 
ações específicas de gestão e gentileza, arran-
jadas de maneira simples, humanizada e direta 
nas unidades de um hospital universitário em 
que acontecem atividades noturnas.

Nesse sentido, o presente estudo tem por ob-
jetivo descrever a experiência de implantação 

do Projeto Gestão e Gentileza, explicitando 
a articulação entre o conhecimento teórico 
adquirido em diversas disciplinas do Curso 
de Gestão de Serviços de Saúde e a prática 
extensionista, na perspectiva dos discentes 
integrantes da equipe de trabalho.

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo de natu-
reza qualitativa na modalidade de relato 
de experiência, a partir das reflexões dos 
alunos do Curso de Gestão de Serviços 
de Saúde, que participaram do Projeto de 
Extensão Gestão e Gentileza nos plantões 
noturnos de um hospital universitário em 
Minas Gerais, de janeiro a dezembro de 
2017, primeiro ano do projeto. 

O projeto foi direcionado aos profissionais 
que atuam no hospital, em plantões notur-
nos, independentemente da categoria deles. 
As intervenções foram realizadas em cinco 
unidades fechadas do hospital – Serviço 
de Nutrição e Dietética (SND), Central de 
Material Esterilizado (CME), Centro de 
Terapia Intensiva Adulto (CTI), Unidade 
Coronariana (UCO), Higienização – e em duas 
unidades abertas – Pronto Atendimento (PA) 
e recepção. A frequência dessas intervenções 
foi determinada pelo número de escalas dos 
trabalhadores (duas ou três) e tinha duração 
de 15 minutos cada.

 Foi dividido em duas etapas que aconte-
ceram nas unidades do hospital em momen-
tos distintos ou simultâneos, a saber: etapa 
Gentileza e etapa Gestão. Utilizando abor-
dagens de Gentileza, o grupo realizou inter-
venções com apresentações lúdicas de curta 
duração. Na etapa relacionada com a Gestão, 
os alunos elaboraram uma intervenção efetiva 
para melhoria da comunicação entre a gestão 
e os trabalhadores noturnos na Unidade de 
Higienização. As ações foram realizadas pelos 
12 alunos que participaram na primeira abor-
dagem do projeto (Gentileza); e por 10 alunos 
na segunda abordagem (Gestão).
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Resultados e discussões

A elaboração e a implantação do Projeto Gestão 
e Gentileza foram bastante desafiadoras, pois 
requereu de seus integrantes uma postura 
proativa, dialógica e criativa na construção das 
ações, assim como exigiu o desenvolvimento 
e aprimoramento de habilidades relacionadas 
com a gestão de pessoas. A vivência prática 
da disciplina de Administração Hospitalar, 
realizada por meio de visitas às unidades do 
hospital universitário, foi precursora para o 
desenvolvimento do projeto.

Nessas visitas, os discentes buscaram, por 
meio da aproximação com os trabalhadores 
noturnos, captar e conhecer sua realidade; 
uma vez que o conhecimento da realidade 
no ambiente de trabalho clarifica a relação 
entre teoria e prática8. Nesses momentos, os 
trabalhadores noturnos deixavam transparecer 
seus sentimentos quanto à pouca visibilidade 
e valorização de seu labor. Por trabalharem 
longe da rotina hospitalar diurna, pouco 
participavam dos eventos comemorativos, da 
realização de cursos, de visitas acadêmicas, 
sentindo-se esquecidos; o que afetava no reco-
nhecimento de suas práticas, pois entendiam 
que a realização do seu trabalho era pouco per-
cebida dentro da rotina hospitalar. Acrescido 
a isso, a dificuldade em participar de espaços 
que são promovidos no período diurno, como 
encontros de educação permanente, reuniões 
informativas e comemorativas, cursos sobre 
novas rotinas ou equipamentos, contribui para 
o desconhecimento das novas tecnologias a 
serem utilizadas no serviço9. 

A ausência física de um gestor durante o 
período de trabalho noturno pode ser uma 
variável que colabora para o aumento do senti-
mento de pouca valorização. O distanciamento 
físico entre a gestão diurna e os trabalhadores 
noturnos dificulta a comunicação entre as 
partes de modo que as demandas dos traba-
lhadores são passadas aos encarregados, e só 
então repassadas ao gestor. 

Diante do cenário apresentado, o projeto 
foi divido em duas abordagens: Gentileza e 

Gestão. Para dar início às atividades do projeto, 
os alunos utilizaram os conhecimentos adqui-
ridos na disciplina Elaboração e Gestão de 
Projetos, que apresenta ferramentas a serem 
utilizadas para o conhecimento e elaboração 
de estratégias de intervenção na realidade 
e/ou situações consideradas coletivamente 
como indesejadas10. Dessa maneira, a partir 
da problematização da situação (foco da 
intervenção), seguiu-se para a definição da 
metodologia com a descrição do caminho a 
ser adotado para implementação do projeto. 
Nesse momento, levantou-se a possibilidade 
de se utilizar diversos métodos, como roda de 
conversas, observação ativa, questionários, 
dinâmicas de grupo e apresentações lúdicas. 
Além disso, percebeu-se a necessidade de criar 
uma marca representativa do projeto. Uma 
árvore, tendo no lugar de folhas, borboletas 
multicoloridas, foi escolhida como símbolo; 
uma vez que faz analogia ao trabalho noturno e 
seus desafios. Dessa maneira, entende-se que o 
tronco de uma árvore proporciona sustentação 
aos seus frutos; assim como o trabalho noturno, 
ao funcionamento do hospital.

 A borboleta, presente na marca represen-
tativa do projeto, simboliza a transformação 
que também é desejada pelos trabalhadores 
noturnos no que ser refere à maior visibilidade 
e reconhecimento de seu trabalho. Para repre-
sentar a passagem do projeto pelas unidades, 
foi construída uma árvore para cada unidade 
visitada. As borboletas seriam distribuídas 
aos trabalhadores da unidade para que pre-
enchessem com seus nomes e/ou desejos e, 
posteriormente, penduradas na árvore.

O grupo de alunos responsável pela abor-
dagem de Gentileza, visando atenuar o sen-
timento de pouca visibilidade e valorização 
do trabalho noturno declarado pelos traba-
lhadores, desenvolveu ações específicas que 
exteriorizavam humanização e gentileza. 
A gentileza é considerada uma ferramenta 
bastante eficiente uma vez que tem o poder 
de fortalecer ações positivas, modificar as 
pessoas e estimulá-las a se dedicarem cada 
vez mais às suas atividades11. Com o intuito de 
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proporcionar a prática de gentileza, utilizou-se 
uma metodologia provocativa com o uso de 
ferramentas lúdicas de modo a estimular a par-
ticipação dos trabalhadores. Atividades lúdicas 
promovem maior interação do público-alvo 
(trabalhadores noturnos) com o interlocutor 
(alunos do projeto), ultrapassando a barreira 
entre os atores da intervenção. Os interesses 
tornam-se os mesmos; experiências e vivências 
são trocadas, conhecimentos e informações 
são construídos pelos envolvidos ao longo de 
todo o processo12. 

A definição dos setores que efetivamente 
participariam do projeto se deu a partir do 
mapeamento das unidades do hospital univer-
sitário que possuíam atividades laborais no-
turnas, sendo realizado pela equipe Gentileza 
no primeiro semestre de 2017. Em sequência, 
foi apresentado o projeto aos gestores das 
respectivas unidades, obtendo autorização 
e apoio para realização das atividades, acor-
dando datas e horários. 

O projeto sustentou suas ações na ética, trato 
solidário, cidadania e responsabilidade social, 
questões amplamente discutidas no Curso 
de Gestão de Serviços de Saúde/UFMG, com 
destaque para as disciplinas: Ética e Bioética, 
Gestão das Relações de Trabalho, Relações de 
Poder nas Organizações de Saúde. A articu-
lação entre a teoria e prática proporcionada 
pela execução do projeto será resgatada em 
momentos oportunos durante a apresentação 
das diversas ações desenvolvidas no projeto.

Considerando que o público-alvo eram 
trabalhadores noturnos que, em sua maioria, 
apresentavam estado de ânimo afetado negati-
vamente, foi necessário lançar mão dos conhe-
cimentos adquiridos na disciplina Liderança e 
Gestão das Organizações de Saúde. Esta disci-
plina, entre outros temas, aborda a importância 
das emoções para aumento do vínculo dentro 
das organizações, pois controlam as relações 
entre os indivíduos e o meio onde se encon-
tram. Nesse sentido, apreender e compreender 
os diversos aspectos referentes às crenças, 
aos comportamentos e desafios vivenciados 
pelos trabalhadores noturnos foi essencial, 

assim como estabelecer um momento dife-
renciado capaz de atingir os trabalhadores 
noturnos por meio da emoção. A abordagem 
utilizada deveria favorecer a aproximação 
entre os envolvidos, e a intervenção deveria 
ser direta e tocante. Dessa maneira, escrevendo 
nas borboletas desejos, opiniões e impressões 
sobre o tema, os trabalhadores contribuíram 
para a realização da atividade em uma clara 
demonstração de confiança. 

Em todos os encontros, foi realizada apre-
sentação de paródia musical e distribuição de 
mensagens com reflexões sobre o efeito da 
gentileza no ambiente profissional (as men-
sagens foram escritas em cartões com a forma 
de borboleta e afixadas em chocolates). Foram 
deixadas a árvore representativa da passagem 
do projeto na unidade e as borboletas preen-
chidas pelos trabalhadores. A utilização do 
lúdico nos encontros permitiu aos trabalhado-
res noturnos, mesmo que momentaneamente, 
um distanciamento da realidade, dando a eles 
a sensação de plenitude, liberdade e alegria4.

As ações desenvolvidas começavam a dis-
tanciar os sentimentos de exclusão, revolta, 
desprezo e de isolamento que os trabalhado-
res noturnos tinham em relação ao restante 
do grupo13. A pertinência do projeto, a cada 
momento, mostrava-se mais evidente, uma 
vez que proporcionava aos trabalhadores a 
sensação de bem-estar, melhora da autoes-
tima, redução dos níveis de tensão, maior 
socialização, valorizando os laços de com-
panheirismo e amizade; enfim, sentimentos 
efetivos na dispersão da sensação de pouca 
visibilidade e valorização do trabalho. Ter um 
projeto direcionado exclusivamente para eles 
aguçou a sua percepção do quanto o trabalho 
noturno é importante e de que também são 
agentes participativos no processo. 

 A necessidade de um olhar diferencia-
do sobre as inquietações dos trabalhadores 
ficou evidente ao longo da implementação do 
projeto, e isso estimulou a utilização de di-
versos modelos de intervenções. Abordagens 
compostas por gestos simples, com resgate 
de valores esquecidos, por meio de atividades 
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que estimulem atitudes positivas que devem 
ser expressas por todos, independentemente 
da categoria profissional, tornam o ambiente 
de trabalho mais saudável. São pequenos deta-
lhes do cotidiano de trabalho que contribuem 
para evitar e/ou minimizar o surgimento de 
conflitos dentro do ambiente. Essa foi uma 
das contribuições que a disciplina Relações 
de Poder nas Organizações de Saúde trouxe 
ao projeto, uma vez que desenvolveu habili-
dades e competências para o entendimento 
das relações de poder e o seu manejo dentro 
de uma organização de saúde.

O reconhecimento do trabalho realizado 
no projeto veio por meio de demonstrações 
afetuosas dos trabalhadores ao término dos 
encontros de gentileza e do recebimento do 
título de ‘grupo das borboletas’. O convite de 
gestores para a realização de encontros em 
outras unidades noturnas e diurnas também 
demonstrou que o projeto apresentava con-
sonância com as demandas do serviço e que 
ações de gentileza deveriam ultrapassar a 
dicotomia dia/noite para, efetivamente, serem 
incorporadas às relações pessoais. Uma maior 
visibilidade do Curso de Gestão de Serviços 
de Saúde na comunidade do hospital univer-
sitário também pôde ser notada.

O grupo da abordagem Gentileza teve sua 
equipe renovada no segundo semestre de 
2017 e realizou intervenções nas unidades 
abertas (Pronto Atendimento e Recepção). As 
atividades foram adaptadas, pois o público a 
ser alcançado se ampliou. Além dos trabalha-
dores noturnos, as ações atingiriam também 
os usuários e transeuntes. Os alunos parti-
cipantes utilizaram placas com mensagens 
sobre gentileza penduradas no próprio corpo, 
para chamar a atenção do público do hospi-
tal, entoando paródia musical e distribuindo 
mensagens reflexivas sobre o efeito positivo 
da gentileza em qualquer ambiente. 

As abordagens relativas à Gestão iniciaram 
suas primeiras atividades no segundo semes-
tre de 2017, sendo a equipe formada pelos 
participantes da abordagem de Gentileza do 
primeiro semestre. A unidade escolhida para 

realização das atividades foi a Higienização, 
pelo acolhimento recebido dos trabalhadores 
na abordagem Gentileza e pela deferência de 
sua gestora. 

A abordagem Gestão ficou responsável 
por intervir na questão relacionada com a 
comunicação entre a gestão e os trabalhado-
res. Decidiu-se que a melhor estratégia a ser 
utilizada na intervenção seria a observação 
ativa e diálogos informais com os profissio-
nais da unidade. Escolheu-se a observação, 
pois é uma técnica que dá a possibilidade de 
obter informações de maneira espontânea, em 
que o observado se sente à vontade em falar 
de suas funções cotidianas, mostrando a rea-
lidade no momento14. A decisão de qual me-
todologia utilizar foi discutida entre o grupo 
e, no momento inicial, não foi consensual. 
A resistência à metodologia proposta teve 
que ser superada a partir de uma construção 
coletiva e dialógica, fundamentos essenciais 
presentes em atividades extensionistas, de 
maneira geral5.

Dessa maneira, o projeto desafiou as ha-
bilidades desenvolvidas em disciplinas como 
Liderança na Gestão das Organizações de 
Saúde em que se discutem as dificuldades de 
unificação de visões sobre atividade a ser re-
alizada em equipe. A diversidade de opiniões 
é fator gerador de conflitos no ambiente de 
trabalho. Os conflitos podem ser avaliados a 
partir de uma perspectiva negativa ou posi-
tiva. Considerado negativamente, o conflito 
pode provocar reações distintas no âmbito das 
organizações, comprometendo a realização 
de objetivos e metas15. Em sua abordagem 
positiva, os questionamentos que o conflito 
aponta podem servir como forma de estímulo 
para o desenvolvimento de conhecimentos 
e habilidades, contribuindo para inovações 
dentro de suas organizações.

 Na questão pertinente às escolhas e de-
cisões relativas ao projeto, o grupo optou 
por aproveitar o lado positivo do conflito 
dentro da equipe. Dessa maneira, o confli-
to desencadeou uma melhora na qualidade 
das decisões, estimulando a criatividade e a 
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inovação, além de ter despertado interesse e 
curiosidade entre membros da equipe. Nesse 
sentido, foram realizadas diversas reuniões; e, 
com o exercício da paciência e exposição clara 
e segura da metodologia, aqueles resistentes 
começaram a compreender que o importante 
é a união de conhecimentos e ideias para 
detectar os problemas reais e buscar soluções 
originais e criativas. 

Depois de ter decidido coletivamente a 
metodologia a ser utilizada, iniciaram-se os 
encontros na Unidade de Higienização. Eles 
aconteceram durante seis dias, atingindo as 
duas escalas de trabalho da unidade. O tempo 
de duração dos encontros foi de 15 minutos, 
sendo norteados por um roteiro construído 
previamente com vistas a direcionar o desen-
volvimento das atividades. Estabeleceu-se 
uma sequência de ações que se iniciaria por 
uma rápida apresentação do grupo, dos ob-
jetivos do projeto, dinâmica da distribuição e 
preenchimento das borboletas, seguido pela 
apresentação da paródia e agradecimento 
pela acolhida.

Durante os encontros, os diálogos informais 
deixaram transparecer que as inquietações re-
latadas pelos trabalhadores giravam em torno 
de questões cotidianas do seu trabalho, como: 
retirada de lanche, troca de ticket, advertência 
sem conversa, divisão de trabalho, falta de 
união, falta de parceria de outros grupos de 
profissionais. Nesse contexto, considerando a 
vivência experimentada no grupo Gentileza, 
percebeu-se que, na verdade, os trabalhadores 
precisavam de um pouco mais de gentileza e 
clareza da gestão na exposição das mudanças 
e/ou inclusão de novas regras. O trabalhador, 
em certa medida, precisava ser visto como um 
agente participativo de um processo, e não 
meramente um depositário de regras, normas 
e informações. Nesse momento, a dificuldade 
de gerir conflitos fez emergir a ideia de que 
não se podem gerir pessoas, e deve-se, sim, 
gerir com as pessoas16.

Terminados os encontros, as inquietações 
dos trabalhadores foram organizadas e agru-
padas, preservando-se o seu anonimato e 

apresentadas ao gestor que, posteriormente, 
realizaria uma devolutiva aos trabalhado-
res a respeito das demandas identificadas e 
apresentadas.

Nesse sentido, finalizou-se o primeiro 
ciclo do projeto com o fechamento das etapas 
Gentileza e Gestão. Procedeu-se à avaliação 
com a presença de todos os participantes do 
projeto, em que foram identificadas as difi-
culdades encontradas para operacionalização 
das atividades bem como o desempenho dos 
envolvidos. Esse encontro proporcionou a 
exposição por cada participante de seu sen-
timento em relação à participação no projeto, 
sua opinião sobre a metodologia aplicada pelo 
projeto e o entendimento de que o Projeto 
Gestão e Gentileza é um instrumento refle-
xivo de construção coletiva.

Considerações finais

O graduando de Gestão de Serviços de Saúde 
precisa, além de competências técnicas, aper-
feiçoar habilidades direcionadas ao gerencia-
mento das relações interpessoais e aprofundar 
seus conhecimentos sobre a gestão com as 
pessoas. A sua formação precisa atingir para 
além do saber técnico, sendo essencial fun-
damentar-se em atitudes éticas, integridade 
moral, empatia e autoconhecimento. Nesse 
sentido, o projeto de extensão, por meio de 
atividades interdisciplinares teórico-práti-
cas, apresenta-se como alternativa efetiva na 
complementação do ensino na graduação. 
Proporciona a articulação entre teoria e prática 
exigindo um resgate do conhecimento adquiri-
do para solucionar questões presentes na rea-
lidade, o que foi observado, no presente relato, 
pela presença de conteúdos abordados em 
disciplinas como Administração Hospitalar, 
Ética e Bioética, Gestão das Relações de tra-
balho, Relações de Poder nas Organizações de 
Saúde, entre outras. 

O trabalhador noturno é parte fundamental 
de uma engrenagem na qual os serviços são 
realizados de maneira ininterrupta para que a 
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população não seja prejudicada. O profissio-
nal responsável pela gestão deve ser sensível 
aos motivos que afetam de maneira negativa 
o bem-estar e a saúde desses trabalhadores. 
O Projeto de Extensão Gestão e Gentileza 
apresentou, em suas duas abordagens, re-
sultados satisfatórios. Em relação à etapa 
Gentileza, foi capaz de melhorar o estado de 
bem-estar dentro das equipes de saúde que 
trabalham no período noturno. Ao utilizar o 
emprego de diferentes estratégias, propor-
cionou o envolvimento dos trabalhadores de 
diferentes níveis hierárquicos, promovendo 
aprendizado e troca de conhecimento, além 
de sensibilizar os trabalhadores quanto à 
necessidade de construção coletiva para um 
ambiente laboral mais saudável, onde todos 
têm sua importância. 

 No que tange à etapa Gestão, o projeto 
evidenciou a importância da participação do 
gestor como facilitador dessa harmonização 
no ambiente de trabalho ao facilitar a inte-
ração entre os membros da equipe, propor-
cionando uma sensibilização e mobilização 

coletiva, mantendo sempre aberto um canal 
para negociação. Além disso, observou-se 
que a presença física do gestor na equipe 
pode ajudar a expandir os conhecimentos e 
habilidades do grupo, gerando cooperação, 
esforço em prol de um objetivo comum, o 
que minimiza conflitos e instabilidades do 
cotidiano de trabalho. Nesse sentido, a arti-
culação entre teoria e prática vivenciada no 
Projeto Gestão e Gentileza proporcionou aos 
alunos a visualização da difícil e complexa 
articulação entre o saber e o fazer na gestão 
dos serviços de saúde.
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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 
separados do texto, um a um, seguindo a ordem que aparecem no 
estudo (devem ser numerados e conter título e fonte). No texto, 
apenas identificar o local onde devem ser inseridos. O número de 
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.



SAÚDE  DEBATE  

Instruções aos autores para preparação e submissão de artigos

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. 



SAÚDE  DEBATE  

Instrucciones a los autores para la preparación y presentación de artículos

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).
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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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