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APRESENTAÇÃO

Quase um século se passou desde os primeiros estudos que iniciaram 
processos de investigação científica sobre instituições, programas 
governamentais e políticas públicas de responsabilidade do Estado. Desde os 
trabalhos mais elementares, voltados para a simples descrição da dinâmica 
institucional, até os dias atuais, com análises muito sofisticadas baseadas no 
uso extensivo de potentes softwares, esse vasto campo do conhecimento nasce 
e evolui com caráter interdisciplinar se nutrindo de teorias de médio alcance. 

Esse campo do conhecimento é povoado por esquemas explicativos 
intermediários que objetivam compreender essa complexa realidade 
cientificamente nos marcos das ciências sociais aplicadas. O uso de teorias e 
modelos analíticos distingue essa atividade profissional de práticas de avaliação 
baseadas no senso-comum. Distintas perspectivas guiam os processos de 
investigação nesse amplo universo de possibilidades. Dos estudos funcionalistas 
até as perspectivas críticas, a ciência está experimentando um enorme 
crescimento da sua capacidade explicativa e, notadamente, de sua contribuição 
ao desenvolvimento das políticas públicas e atividades governamentais. 

Como sintetiza Viana1, essa é uma área do conhecimento que analisa os 
problemas políticos com o objetivo de encontrar soluções para as ações do 
poder público. As diferentes concepções envolvidas na condução desses estudos 
dão suporte à construção de um grande leque de métodos científicos e modelos 
que têm sido desenvolvidos e aplicados intensivamente nas últimas décadas, 
sobretudo nos países ocidentais. 

A abordagem das investigações, pela via indutiva, busca entender o 
significado dessas ações, através de estudos qualitativos, investigando a fundo 
os fenômenos ligados às políticas e programas. Pela via dedutiva os estudos 
buscam generalizações, através de estratégias de pesquisa que utilizam métodos 
quantitativos, lastreadas em modelos matemáticos aplicados às extensas bases 
de dados. No contexto atual, estudos multimétodos combinam de forma 
complementar ambas as abordagens, de acordo com os problemas de pesquisa 
a serem investigados. 

Ninguém pode falar dessa área sem pagar tributo aos seus fundadores 
e àqueles que desenvolveram a base teórica desses estudos. Livros clássicos 
e artigos seminais, publicados desde as primeiras décadas do século vinte, 
apresentam um panorama e nos dão oportunidade de conhecer como esse 
campo do conhecimento tem evoluído, dentro dos círculos acadêmicos mais 
tradicionais, a partir de diferentes perspectivas disciplinares já estabelecidas. 
Apenas para citar alguns, podemos começar por Harold Lasswell, um dos 
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primeiros a usar o termo análise de política pública. E Herbert Simon, que 
introduziu o conceito de racionalidade relativa, para explicar, numa perspectiva 
mecânica, o funcionamento do processo institucional. Outros, como Lindblom, 
apresentam uma extensiva discussão sobre o incrementalismo que marca, até 
hoje, muitos aspectos dos estudos sobre implementação de programas. Com as 
contribuições de Lowi o ambiente das políticas públicas pôde ser visto a partir 
de um ângulo de análise que incorpora variáveis como poder e conflito,  capazes 
de influenciar processos e resultados.

 Tradicionalmente, esses estudos evoluíram em universidades americanas, 
a partir de modelos baseados em estágios sucessivos e recursivos, similares a 
uma linha de produção, conhecida como Ciclos Heurísticos. Esses modelos têm 
sido aplicados a um grande número de estudos sobre políticas institucionais e 
programas governamentais, por longo tempo, se caracterizando na atualidade 
por um vasto campo de projetos, com inúmeras linhas de pesquisa consolidadas. 
Essas linhas têm incorporado um grande acúmulo evidências e conhecimentos, 
a partir de estudos de cada etapa do ciclo, desde a identificação do problema, 
a entrada na agenda, a elaboração das propostas, a implementação das ações, 
e a avaliação dos resultados e seus impactos. Para cada estágio, novas nuances 
dessas linhas de pesquisa vêm sendo desenvolvidas, em outros contextos, 
usando uma variedade de suportes teóricos e esquemas que oferecem outras 
formas de lidar com cada aspecto em particular, na tentativa de preencher 
lacunas do conhecimento. Nesse campo de projetos, a teoria da implementação, 
por exemplo, já se encontra na sua terceira geração2. 

Ampliando o grau de abstração teórica que fundamenta o modelo de 
estágios heurísticos, não se pode deixar de citar as contribuições de David 
Easton. Esse autor, baseado na teoria sistêmica, introduziu variáveis externas 
aos estudos dos ciclos das políticas. Jenkins3, trabalhando sob essa perspectiva, 
descreve como o processo político interage com o ambiente, compreendendo-o 
como um complexo sistema aberto. Em sua obra mais conhecida, Parsons4 

faz uma tentativa de agrupar essas pesquisas em quatro grandes campos de 
estudos. A Meta Análise é o campo onde se concentram o estudo dos métodos 
científicos e o desenvolvimento da sua base teórica. No campo da Meso Análise 
as pesquisas investigam aspectos da formulação e elaboração da agenda 
procurando responder como os governos tomam decisões e quais problemas 
devem ser tratados. Os estudos sobre Processos são o terceiro campo de projetos 
de pesquisa que concentram os trabalhos sobre formulação e implementação 
das ações. E, por último, os estudos sobre a Provisão de política, programas 
e serviços observa os resultados e o impacto por diversos mecanismos de 
avaliação. 

Wildavski5, discorrendo sobre essas pesquisas de forma mais ampla, 
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afirma que os estudos podem ter caráter descritivo, prescritivo, seletivo, 
objetivo, argumentativo, retrospectivo, inventivo, prospectivo e subjetivo. 
Para esse autor, a pesquisa é descritiva na medida em que se propõe a explicar 
como determinado problema acontece. Ao apresentar propostas acerca do 
que deve ser feito, ela é prescritiva. Quando direcionada para um grupo ou 
organização específica, ela é seletiva. Ao levar as pessoas a concordar sobre as 
consequências das várias alternativas apresentadas, ela é objetiva. A habilidade 
de convencimento, essencial às questões sociais, na medida em que apreende e 
reflete diferentes aspectos do problema, torna-a argumentativa. Analisar é uma 
atividade retrospectiva porque apresenta elementos do passado que dão suporte 
para o futuro desejado. Como representa uma criativa justaposição de ideias que 
devem considerar os recursos disponíveis e os objetivos, é então inventiva. Ela 
também é prospectiva ao procurar recompensas no futuro, que sempre é incerto. 
Por último, ela é subjetiva na medida em que deve considerar os diferentes 
interesses envolvidos no momento da escolha dos problemas a ser resolvidos e 
das alternativas a ser consideradas. 

Em cada setor da atividade humana esses trabalhos de pesquisa 
adquirem contornos específicos, tanto do ponto de vista teórico-conceitual 
como metodológico e instrumental. Esses estudos já têm longa tradição nos 
países desenvolvidos e vêm se tornando uma verdadeira indústria, capaz de 
mobilizar grande volume de recursos e várias instituições de distintas naturezas 
e missões. No Brasil, no entanto, apesar do crescimento vertiginoso do número 
de publicações, observado nos últimos anos, diante da necessidade de orientar 
a atividade pública por evidências, ainda há um longo caminho a percorrer, 
sobretudo em nível subnacional, correspondente às atividades realizadas na 
esfera dos estados e municípios. O desenvolvimento da pesquisa voltada para 
atividades realizadas nesse nível ainda não corresponde à complexidade do 
fenômeno observado no processo de Reforma do Estado Brasileiro, sobretudo 
no setor saúde, onde a execução das ações é cada vez mais realizada em caráter 
intergovernamental, descentralizadas e com forte responsabilização dos agentes 
públicos loco-regionais. 

Esse livro nos oferece uma coletânea de dez artigos científicos, cujo fio 
condutor que orienta sua organização perpassa, em última análise, pelos caminhos 
da intervenção do poder público no âmbito das instituições de saúde no Brasil, 
observando as características apontadas. De forma bastante clara, sua leitura 
nos proporciona uma visão da diversidade temática que vem se configurando, 
mais recentemente, numa das subáreas do conhecimento com enorme potencial 
de crescimento na Saúde Coletiva. Essa subárea vem se consolidando, nas 
últimas duas décadas, em vários campos de projetos, cujas possibilidades de 
investigação e aplicação se ampliam, aprofundam e diversificam na medida em 
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que ocorre o fortalecimento do seu caráter institucional, face às necessidades de 
estudos sobre o Sistema Único de Saúde/SUS. 

No contexto da Reforma Sanitária, que constrói o SUS, impõe-se a 
necessidade de sistematizar atividades de investigação científica de políticas, 
programas, serviços e tecnologias em saúde, cujos desenhos propostos, 
associados ao rigor das análises, apontam para uma sofisticação crescente e 
diversidade de escopo teórico-metodológico, tornando a tarefa de enquadrar 
essa produção algo bastante difícil. Um fato é, porem, incontestável: a produção 
científica atualmente é proporcional à complexidade do conceito de saúde, 
se constituindo, essa atividade sistemática que acontece na convergência de 
interesses de instituições acadêmicas, dos serviços de saúde, da indústria e dos 
governos, em um verdadeiro polo de desenvolvimento científico, com várias 
usinas do conhecimento a pleno vapor, estrategicamente ligadas a programas de 
formação de recursos humanos para o SUS em caráter stricto-senso. 

Vários autores como Souza e Contandriopoulos6 e Atkinson7, se referem 
a essas pesquisas como algo consolidado em países desenvolvidos, porém com 
pouca aplicação em países considerados em desenvolvimento, particularmente 
no que se refere ao setor saúde, onde parece haver certa negligência com 
esse tipo de estudo. Embora esse não seja mais o cenário brasileiro, onde 
já existe importante produção acadêmica, ainda persiste a necessidade do 
desenvolvimento de análises, particularmente no que se refere a esses temas, 
que estão fortemente ligados aos processos de mudança histórico-estruturais 
que acontecem na saúde pública, no Brasil. 

Esse vem se constituindo num importante campo de debate político, 
envolvendo acadêmicos, agentes públicos e a sociedade civil, e tem tido o 
reconhecimento do seu papel para o desenvolvimento do país. Por ser um setor 
que tem passado por inúmeros processos de reforma, como sugere Frenk8, para 
sua análise é importante compreender que esse sistema opera em quatro níveis: 
o nível Sistêmico, Programático, Organizacional e Instrumental sendo que o 
contexto do nível sistêmico influencia na definição dos tipos de atividades que 
serão implementadas nos demais níveis. Os componentes desses sistemas de 
saúde interagem num contexto definido pelo ambiente, portanto onde o sistema 
opera. No âmbito da saúde, esses sistemas operam num ambiente influenciado 
pelas questões sociais, políticas, econômicas, históricas e biológicas. Dessa 
maneira, a natureza do governo influencia as relações no interior do sistema de 
atenção à saúde; a dinâmica social interfere na extensão do apoio da população 
e as condições globais do ambiente afetam as necessidades de ação do sistema. 
Assim, como um sistema aberto ele reage de acordo com as influências do 
ambiente, que podem relacionar-se à mudança de comportamento dos atores, à 
transformação da sua estrutura interna ou sua completa reestruturação.
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Nesse contexto, é importante considerar a relação que se estabelece entre 
a produção científica e o processo de utilização desse conhecimento no âmbito 
das atividades do poder público ligadas à Saúde, como uma Política de Estado. 
Na compreensão de Souza (p. 26)9, esse fenômeno pode ser traduzido enquanto 
campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em 
ação e/ou analisar essa ação como variável independente e, quando necessário, 
propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). É 
necessário enfatizar que essa capacidade de produção e aplicação é fruto da 
articulação e liderança inconteste da Associação Brasileira de Saúde Coletiva/
Abrasco, da Associação de Economia da Saúde/Abres e do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde/Cebes responsáveis, em conjunto, pela robustez e pujança 
que caracterizam a emergência desse conhecimento, no SUS.  

O desenvolvimento dos temas ao longo do livro expressa bem a troca 
de ideias e o diálogo entre as diversas linhas de pesquisa que se abrem como 
novas avenidas, para além das fronteiras setoriais, onde emergem os contornos 
de vários campos de projetos que se constituem como verdadeiros quarteirões 
do conhecimento. Nesses quarteirões, distintas perspectivas, abordagens e 
instrumentos de pesquisa operacional, representadas aqui por cada artigo, 
são apresentadas como uma amostra singular de um conjunto de edificações 
científicas, fruto do exercício empírico e da análise de evidências validadas pela 
comunidade acadêmica. 

Esse conjunto de atores e instituições, que se mobiliza para desenvolver 
esses estudos sobre o SUS, se aproxima cada vez mais do conceito de 
Comunidade Epistêmica, desenvolvido por Haas10, que compreende um grupo 
de profissionais, pesquisadores e especialistas, com expertise e competência 
reconhecidas em determinado campo do conhecimento e com capacidade 
de contribuir com produção de conhecimento para o aprimoramento de 
determinada política pública. Eles internalizam noções de validade na definição 
interna dos critérios para avaliação e validação do conhecimento no domínio 
de sua especialidade. E, por fim, compartilham um desafio político comum, 
convencidos de que o bem-estar humano será alcançado a partir de práticas e 
problemas para os quais dirigem sua competência profissional.

Esse livro demonstra a correta orientação dos programas de formação de 
recursos humanos no SUS e consolida uma práxis acadêmico-institucional na 
qual avanços são necessários e visíveis. Medir, pesar e interpretar as ações do 
poder público na saúde é uma necessidade e essa obra expressa o esforço de 
muitos nesse sentido. Aqui é oferecida uma amostra coerente desse esforço, 
com objetos de pesquisa com abordagens distintas, lastreados por um escopo 
teórico-metodológico que reafirma a diversidade dos temas tratados. Como 
campo de aplicação de técnicas e métodos científicos, associado a teorias 
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subjacentes, essa obra demonstra a utilidade desses estudos na condução das 
ações de saúde pública no Brasil, assim como a produção de diversos grupos de 
pesquisa consolidados e em formação, baseados na Fiocruz Pernambuco. 

Conforme nos ensina Minogue11, a perspectiva política torna mais plausível 
a compreensão do sistema governamental em todas as etapas de sua atividade. 
Assim, as análises e estudos dessa natureza contribuem efetivamente para a 
condução do SUS. Como é possível antever a partir de Weiss e Bucuvalas12, 
em diferentes contextos a aproximação da ciência com a prática cotidiana na 
elaboração e implementação de ações públicas permite um julgamento das 
opções assumidas pelos governos e atores políticos envolvidos com possíveis 
ajustes de rumo. Em suas pesquisas, esses autores observam que o conhecimento 
científico é incorporado ao longo de toda a trajetória política do formulador, 
de maneira gradual, juntamente com outras informações, e são aplicados na 
interpretação de diferentes eventos. Não é uma atitude planejada e consciente 
e nem está diretamente relacionada ao uso de um estudo específico para uma 
determinada questão. Assim, constrói-se um capital intelectual no âmbito de suas 
atividades de trabalho, como um processo de educação continuada, que também 
pode vir a ser útil na redução das incertezas, no aumento de sua capacidade de 
julgamento e na sua legitimação.

Os estudos podem produzir efeito nas premissas do argumento político, 
na medida em que disponibilizam conceitos sensíveis, modelos, paradigmas e 
teorias. Os conceitos apresentados podem influenciar a definição de determinadas 
questões a serem postas em discussão e quais opções são plausíveis de ser 
aplicadas. Elas podem orientar os formuladores de política na definição dos 
problemas, das possíveis soluções, nos critérios de escolha de caminhos a serem 
trilhados. Isso tudo é perfeitamente visível a partir do primeiro artigo dessa 
obra. 

A princípio parece contraintuitivo imaginar processos de avaliação de 
ações governamentais que ainda não ocorreram, considerando a avaliação um 
processo que normalmente acontece depois do início da intervenção concreta 
sobre um dado problema. O primeiro capítulo desse livro traz um estudo que 
demonstra o oposto, ampliando as possibilidades de aplicação de métodos 
científicos para programas governamentais ainda não implementados, através 
de um estudo de AVALIABILIDADE, que corresponde a uma etapa anterior do 
processo de avaliação formal das ações. Esse tipo de pesquisa se debruça sobre 
a elaboração do programa e investiga tanto a coerência como a consistência das 
intervenções sistemáticas propostas, face aos problemas que se espera enfrentar. 
Assim, o enfoque é voltado para uma análise da teoria que fundamenta o 
programa, numa perspectiva racional, visando o futuro, baseado na construção 
do modelo lógico e na definição clara dos recursos mobilizáveis e metas a atingir. 
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A redução da mortalidade infantil, pactuada entre as autoridades sanitárias, para 
a Amazônia Legal e  o Nordeste do Brasil, é o objeto dessa pesquisa que ratifica 
a utilidade do modelo aplicado em estágios iniciais da formulação de programas 
governamentais, colaborando na identificação de fragilidades passíveis de 
correção previamente ao esforço coletivo para sua implantação. 

No segundo capítulo, os autores apresentam um trabalho de pesquisa no 
campo da AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, com 
um enfoque bastante desafiador. O estudo aborda várias dimensões e parâmetros 
subjetivos da qualidade percebida pelos usuários dos serviços, expressos na 
forma de satisfação e medidos com o rigor da estatística, por uma abordagem 
quantitativa. A qualidade dos serviços prestados por um hospital-escola é 
mensurada através de instrumentos válidos, capazes de expressar, por meio 
de indicadores, aspectos de grande relevância para os pacientes, normalmente 
não percebidos em avaliações tradicionais sobre o desempenho dos serviços.  
Essa metodologia pode ser utilizada para ajustar parâmetros e contribuir para 
a qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população a partir de 
outro ângulo de análise centrado nos usuários. Assim, esse tipo de pesquisa se 
constitui num poderoso instrumento de gestão, visando melhoria contínua do 
desempenho organizacional e dos instrumentos de política de saúde. 

No capítulo três, os autores trazem um estudo de AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETÊNCIA, na 
rede pública de saúde. O texto destaca a importância de avaliar, particularmente 
a força de trabalho, que concentra a maior parte dos gastos governamentais 
em saúde, muitas vezes negligenciados, sobretudo no tocante às competências 
técnicas. Nesse contexto, é importante ressaltar a ousadia dos autores em 
avaliar competências, para além de uma perspectiva técnica em burocracias 
profissionais, através de uma metodologia participativa. Mais importante ainda 
é relacionar isso com o potencial de sucesso da avaliação e os desdobramentos 
práticos com a aplicação do método em serviços de saúde, onde o poder se 
concentra na mão dos operadores e o diálogo é um aspecto fundamental para 
a condução desses processos. O trabalho reafirma com propriedade que, em 
qualquer tentativa de melhorar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde 
prestados à população, deve-se levar em consideração a própria natureza 
das organizações de saúde e suas relações de poder. A metodologia utilizada 
demonstra o potencial de adesão à proposta de avaliação por competências pela 
via dialógica e pactuada.

No quarto capítulo, os autores abordam um interessante paradoxo, através 
de um estudo de caso em profundidade sobre o ACESSO AOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE. A questão é realmente curiosa, pois, como justificar o elevado 
absenteísmo, observado nas consultas agendadas pelas equipes de atenção 



24  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                     

      

básica para a atenção especializada, face à carência crônica de oferta e excesso 
de demanda? Esse fenômeno é bastante comum no Sistema Único de Saúde. 
Triangulando fontes de dados secundários com uma análise em profundidade 
do processo de trabalho de unidades básicas de saúde, relacionado à assistência 
cardiológica, com base em entrevistas e grupos focais, evidencia-se que a 
forma de coordenação do cuidado na atenção primária é capaz de gerar fluxos 
desorganizados de pacientes referenciados para níveis mais elevados do sistema, 
criando, de um lado, demanda desnecessária à assistência especializada e, do 
outro, barreiras de acesso que podem contribuir para a situação observada. 
Interessante perceber que essa abordagem, lastreada num estudo qualitativo 
em profundidade, é capaz de generalizar aspectos teóricos sobre o risco moral 
dos sistemas de saúde, explorando outras possibilidades de expressão desse 
fenômeno. 

No capítulo cinco, AÇÕES PROGRAMÁTICAS VOLTADAS PARA 
A SAÚDE DA CRIANÇA DE 2 A 9 ANOS são avaliadas, tendo como ponto 
de referência para a analise o conceito de integralidade. Um estudo descritivo 
e exploratório, realizado a partir de documentos e registros de pacientes, 
demonstra a importância dessa extensa fonte de dados em estudos de avaliação 
de programas de saúde pública. Essa fonte de dados ainda é pouco explorada no 
Brasil e o estudo inspira um melhor uso dessas informações. O texto aponta que, 
apesar das ações sobre esse grupamento populacional terem sido priorizadas e 
ampliadas nas últimas décadas, o modelo centrado na doença e enfrentamento de 
agravos permanece intocado. O trabalho dá destaque à qualidade da abordagem 
atual, realizada nas unidades de saúde da família avaliadas, cuja ação é voltada 
para a condução de casos clínicos, se distanciando do modelo de promoção 
da saúde com acompanhamento integral do crescimento e desenvolvimento. 
Importante observação captada pela pesquisa aponta que as ações para esse grupo 
populacional, ao contrário do esperado, são limitadas e restritas, demonstrando 
o distanciamento da missão, por parte das Equipes de Saúde da Família, no 
tocante ao cuidado integral e multiprofissional que deveria ser prestado nessas 
unidades. 

O capitulo seis aborda, de maneira inovadora, através de um ESTUDO 
ETNOGRÁFICO DE POPULAÇÕES VULNERADAS, um programa 
intergovernamental voltado para os remanescentes de quilombos, que articula 
educação, agricultura e emprego e renda no âmago da questão intersetorial 
em saúde. A segurança alimentar de crianças oriundas de descendentes de 
quilombolas na Bahia, público-alvo do programa, é o objeto desse estudo 
qualitativo, de abordagem pouco comum em saúde. A importância do tema 
dispensa apresentação, pela persistência de números expressivos de populações 
semelhantes que enfrentam historicamente a insegurança alimentar, sobretudo 
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na região estudada, em que o processo de segregação dos descendentes de 
quilombos coloca-os, há décadas, muito distantes do rol de prioridades da 
intervenção do poder público. Esse estudo etnográfico enfatiza, de maneira 
rigorosa, a importância da dimensão simbólica da fome e a valorização das 
dádivas da terra como fonte de desenvolvimento local, no contexto formal do 
programa, que certamente devem ser levadas em consideração em processos de 
análise dessa natureza.  

O capítulo sete traz UMA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL 
FARMÁCIA DA FAMÍLIA, realizada a partir de dados secundários, com enfoque 
quantitativo, apoiado em inferência estatística. O acesso a medicamentos para 
hipertensão e diabetes fundamenta o estudo, que procura diferenciar unidades 
referenciadas e não-referenciadas pelo programa no tocante a seu impacto. 
O texto dá destaque a duas condições crônicas, cujo tratamento contínuo, 
assegurado pelo SUS, é fundamental para o seu controle, doenças que tem um 
enorme peso na vida dessas pessoas, face aos altos custos dos medicamentos. 
Os dados demonstram que o acesso a medicamentos para hipertensão e diabetes 
não é maior face a implementação do programa, considerando a comparação 
realizada entre as unidades avaliadas. O impacto do programa sobre essas duas 
condições prioritárias em saúde pública pôde ser indiretamente mensurado pela 
indiferença estatística apresentada. Isso leva a crer na necessidade de realizar 
outras avaliações sobre outras doenças, objeto do mesmo programa, como 
sugerido pelos autores que evidenciam ainda sua baixa cobertura.

No capítulo oito, os autores apresentam um estudo de caso cujo objeto da 
pesquisa é a integração entre vários setores governamentais para condução da 
política de redução da morbimortalidade por acidentes e violência, capitaneados 
pela autoridade sanitária do Distrito Federal. Esse ESTUDO DE POLÍTICA 
PÚBLICA NUMA ABORDAGEM PARCIAL demonstra como a coordenação 
de diversas agências e órgãos públicos requer a atenção para parâmetros que 
permitem integrar instituições voltadas para um objetivo comum. Trata-se de 
uma pesquisa guiada por um modelo teórico que permite identificar os fatores 
de integração e fragmentação das ações desenvolvidas por vários órgãos do 
mesmo nível de governo. Como aponta o estudo, esses fatores podem ser úteis 
para a correção de falhas de coordenação como fator crucial no alcance dos 
objetivos de políticas públicas integradas.

No capitulo nove, os autores trabalham sobre a necessidade de construção 
de um roteiro-padrão de auditoria pública para ser utilizada pelo controle externo 
dentro do escopo de ação dos Tribunais de Contas sobre os serviços de saúde, 
mais notadamente os hospitais de grande porte e alta complexidade. Portanto, 
trata-se de uma pesquisa voltada para a solução de problemas institucionais, 
baseado em ESTUDO MULTI-MÉTODO. O artigo define parâmetros e 
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diretrizes para uso em auditoria externa, a partir do manejo de várias fontes de 
dados primários e secundários, associados à observação participante. O texto 
demonstra a importância dos hospitais como locus de produção de serviços de 
natureza muito complexa, que concentram um enorme volume de recursos dos 
sistemas de saúde, destacando os setores e processos dinâmicos de importância 
vital relacionados ao processamento do trabalho de unidades hospitalares. 
O texto aponta como conclusão, o que deve ser priorizado em auditorias 
cuja orientação é ir além da conformidade e normatividade tradicionalmente 
observadas na ação dos órgãos de controle de contas vinculados ao poder 
legislativo. O produto final da pesquisa é um guia para a construção de modelos 
sistemáticos de auditoria voltados para a excelência e a qualidade da prestação 
de serviços com transparência no uso dos recursos públicos.

Finalmente, no capítulo 10 os autores apresentam um ESTUDO DE 
IMPLANTAÇÃO DE UMA OUVIDORIA PÚBLICA para a saúde, em nível 
municipal, com base em pesquisa avaliativa, guiada pela análise de documentos 
oficiais e o uso de questionários como instrumentos de coleta de dados para 
definir o grau de implantação desse serviço. O artigo expressa a importância dessa 
linha de pesquisa para as instituições públicas, cuja simplicidade da dimensão 
técnica não obscurece as escolhas teóricas que fundamentam o método utilizado 
e sua correta aplicação. A explicitação do fundamento teórico-metodológico 
que embasa a aplicação desse modelo para pesquisa operacional demonstra 
sua validade científica, assim como atesta sua utilidade para acompanhamento 
desses processos pelo gestor público da saúde. 

Tenham todos uma boa leitura...
AbraSus!

Garibaldi D. Gurgel Junior
Pesquisador do Nesc/CPqAM/Fiocruz
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AVALIABILIDADE DAS POLÍTICAS DE SAÚDE: 
TEORIA & PRÁTICA

RESUMO

O trabalho analisou a aplicação do método de avaliabilidade de políticas sociais  ao 
Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil (PRMI) na Amazônia Legal e Nordeste 
do Brasil. Foi utilizado o processo de avaliabilidade que, no campo teórico e prático,  
faz uma avaliação preliminar e outra sistemática de um programa, permitindo uma 
aferição inicial das condições para uma posterior avaliação formal do programa. 
Construiu-se o modelo lógico (ML), caracterizado por esquemas visuais de programas 
a serem implementados, os quais apresentam o fluxo das relações existentes entre os 
recursos, atividades, resultados e impactos esperados. O ML ajuda a estabelecer e testar 
a racionalidade do programa, além de auxiliar a concepção de instrumentos de avaliação 
adequados. No caso do PRMI, diversas variáveis permitiram antever problemas de 
coordenação, quais sejam: entre os objetivos dos programas e dos seus agentes e os 
desafios metodológicos na avaliação de sua efetividade. Pode-se confirmar que o 
PRMI é um programa avaliável e bem estruturado cientificamente em suas ações e nos 
possíveis impactos.

Palavras-chave: Avaliação em Saúde, Avaliação de Programas e Projetos de Saúde, 
Programas Nacionais de Saúde, Mortalidade Infantil.

INTRODUÇÃO

As políticas e programas sociais demandam avaliações periódicas e 
de espectro variado. A avaliação é inerente ao processo de aprendizagem 
humano, agrupando modalidades múltiplas e diversas: pode corresponder a um 
julgamento subjetivo, uma avaliação normativa ou uma pesquisa avaliativa que 
utiliza métodos científicos. Implica, de qualquer sorte, a emissão de um juízo, 
elaborado a partir da comparação entre a situação encontrada e um parâmetro 
ou meta pré-estabelecida 1,2. 

No âmbito da Saúde, ao constituir uma área ainda em construção 
conceitual e metodológica, a avaliação se encontra de forma muito diversificada 
na literatura 3.

Em realidade, existem inúmeros modelos de avaliação dos 
serviços e programas da área social que derivam tanto do objeto 
a ser avaliado como dos variados critérios empregados para a sua 
consecução, dentre os quais podem ser destacados o estágio de 
desenvolvimento do programa, a natureza do agente que processa 
a avaliação, a escala dos projetos e a alçada decisória a que se 
destina, dentre outros 4. 
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Para que sejam efetivas, as políticas e programas sociais precisam ser 
planejados e avaliados, mesmo em situações nas quais estão maximizadas as 
necessidades sociais e minimizados os recursos que podem viabilizá-los. Nesses 
contextos, a avaliação adquire condição de instrumento indispensável à gestão 
das políticas públicas 4.

As abordagens e metodologias que têm merecido maior atenção na avaliação 
de políticas e programas sociais estão relacionadas ao acompanhamento dos 
gastos nessa área e aos elementos determinantes da eficiência e da eficácia na 
utilização dos recursos, em geral públicos 4. 

Fundamentalmente, as estratégias de avaliação devem ser uma expressão 
prática do quadro teórico construído para a intervenção e do desenvolvimento 
das ações previstas no modelo lógico, na apreciação da viabilidade de qualquer 
programa. Os modelos lógicos ajudam a estabelecer e testar a razão do programa, 
como também ajudam a conceber um instrumento de avaliação adequado 5,6.

Os avaliadores só deveriam avaliar políticas e programas que 
tenham explicitado sua teoria e as medidas ou indicadores 
correspondentes 7.

Trata-se de uma contribuição importante para a reprodutibilidade 
ou validade externa da intervenção governamental em larga escala. 
A avaliação é uma função de gestão destinada a auxiliar o processo 
decisório visando torná-lo mais racional 5.

Serão abordados aqui, primeiramente, os conceitos subjacentes à Teoria 
da Avaliabilidade de Políticas Sociais. Logo, será apresentada uma proposta 
de Método propriamente dito e, por fim, sua Aplicação Metodológica, 
materializada no programa de ações do Pacto pela Redução da Mortalidade 
Infantil nas Regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil (PRMI), objeto 
de uma pesquisa realizada em 2010 para fins de elaboração de dissertação de 
mestrado pelo primeiro autor 8. 

As avaliações de programas de saúde têm como foco de análise, processos 
complexos de organização de práticas dirigidas a objetivos específicos 3. 

São considerados programas as propostas voltadas para a realização de 
um macro-objetivo – a exemplo da atenção à saúde de populações específicas 
(atenção domiciliar para idosos, procedimentos de screening para grupos 
de risco, propostas terapêuticas para doenças e doentes priorizados etc.) e 
que envolvem instituições, serviços e profissionais diversos – e as propostas 
desenvolvidas em serviços de saúde com o objetivo de prestar um determinado 
tipo de atendimento para uma dada clientela 3.
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Análise de avaliabilidade do programa

A depender da complexidade do programa, uma avaliação completa ou 
extensa pode demandar um investimento significativo de recursos materiais e de 
tempo, além da mobilização e articulação de acordos entre os atores envolvidos, 
suas opiniões diversas sobre o programa e sua avaliação. 

A avaliabilidade é um processo de avaliação preliminar e sistemática de 
um programa, em seu campo teórico e em sua prática. Trata-se de demonstrar se 
há necessidade de ajustes nos componentes do programa e identificar pontos a 
serem verificados, no decorrer de uma avaliação mais extensa 5,9,10. Um estudo 
de avaliabilidade permite uma aferição inicial das condições para uma avaliação 
formal do programa. Essa aferição examina elementos considerados essenciais 
à elaboração do programa (Teoria do Programa/Modelo Lógico), nível de 
operacionalização alcançado, identificação de atores e públicos estratégicos. 

Esse exame preliminar pode apontar aspectos a serem otimizados, antes 
mesmo de uma avaliação extensa do programa (por exemplo, diferenças 
evidentes entre a Teoria do Programa e sua operacionalização), sugerir a 
viabilidade de uma avaliação formal na conjuntura atual e ajudar na escolha de 
questões úteis e relevantes (perguntas avaliativas), que orientarão uma avaliação 
completa do programa. 

[...] a análise de avaliabilidade estuda o nível em que as 
características de cada programa afetam a possibilidade de 
realização de uma avaliação eficaz. A pré-avaliação pergunta a que 
extensão é possível avaliar os efeitos do programa. O que deve ser 
medido? E o que realmente pode ser medido? 11

O estudo de avaliabilidade é indicado como etapa inicial da execução de 
avaliações mais complexas e é recomendado para a identificação de necessidades 
de conhecimento e informação, no intuito de orientar o foco e os métodos da 
avaliação11, 12.

Para que se realize um estudo de avaliabilidade, é necessária a existência 
de uma Teoria do Programa e de um Modelo Lógico da intervenção, para neles 
identificar (i) os componentes e características que permitam responder as 
questões citadas por Silva – O que deve ser medido? E o que realmente pode 
ser medido? – e (ii) aquilo que Ferreira, Cassiolato e Gonzales12 denominam 
“as apostas do Programa”, expressas da seguinte forma: Se foram realizadas as 
ações previstas, Então a situação-problema, alvo do programa, melhorará.

Se essa Teoria do Programa não estiver previamente definida, o estudo de 
avaliabilidade ajudará os atores envolvidos na intervenção a esboçá-la.
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Teoria do Programa

A Teoria do Programa é definida como “um conjunto de pressupostos, 
princípios e ou proposições que guiam a ação social” 13. Não se trata de grandes 
teorias sociais e sim das teorias a que se refere o programa, suas interações e seu 
contexto. Trata-se de conjugar as ações necessárias com as possíveis na direção 
de um objetivo, tratando o racional e o subjetivo de maneira a tornar o processo 
compreensível e executável.

Chen (apud 13) diferencia as teorias causais, que buscam explicar as 
relações entre a intervenção, a implementação e os resultados, das teorias 
categorizadas como normativas e que, segundo o autor, “estariam voltadas para 
definir a imagem-objetivo, ou seja, como devem ser as interações, o processo 
de implementação do programa e os resultados”. Para ele, a teoria do programa 
deve abranger as duas dimensões, deve indicar o necessário a se fazer para que 
os objetivos sejam alcançados, considerando os possíveis impactos do programa 
na realidade social.

[...] a articulação dos dois métodos contribuiria para a construção 
de novos sentidos e significados da intervenção e da avaliação, 
considerando dimensões como o estabelecimento de contratos e 
compromissos, negociações concretas entre desejos e interesses, 
mediados por uma postura ética que garante igual valor às 
manifestações dos implicados. Esse processo define o problema, a 
intervenção e a avaliação14.

Fazer com que o processo avaliativo se torne um “dispositivo pedagógico” 
significa a “elaboração, negociação e aplicação de critérios explícitos de 
análise, em um exercício metodológico cuidadoso e preciso” que teria como 
finalidade permitir a pessoas e organizações o aprendizado necessário para se 
desenvolverem 14.

Em “a teoria do programa como estratégia metodológica para a avaliação 
de programas remete à elaboração de modelos lógicos ou teóricos como 
componentes necessários desse processo” 13. Seguem o mesmo raciocínio 10,15.

Modelo lógico

O Modelo Lógico é um “esquema visual de um programa a ser 
implementado”. Para o autor, o modelo lógico constitui uma importante 
ferramenta de planejamento e avaliação nas áreas pública e privada. Ele 
demonstra o fluxo de relações existentes entre recursos, atividades e resultados, 
e os impactos esperados. Nas versões mais completas, é possível ampliar essa 
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relação causal, assumindo como ponto de partida a intervenção na situação inicial 
que se justifique no contexto, seja ele social, físico, político ou institucional 16. 

Modelo Lógico é um método que explicita a teoria de um programa, 
permitindo verificar se o desenho do seu funcionamento está 
adequadamente orientado para alcançar os resultados esperados, 
e é um passo essencial na organização dos trabalhos de avaliação. 
Sendo definido desta forma, o modelo lógico tem a potencialidade 
de sintetizar teorias complexas de mudança em componentes 
analítico 17.

Destaca a importância do modelo lógico para a identificação de 
deficiências ou problemas de fluxo que poderão interferir no desempenho do 
programa. Avaliar a qualidade da teoria significa “verificar se o programa está 
bem desenhado e se apresenta um plano plausível de alcance dos resultados 
esperados” 9. Dessa forma, faz-se necessária a articulação das ideias, hipóteses 
e expectativas nas quais se baseia o programa e o funcionamento esperado. Em 
muitos casos, 9, “a teoria não é detalhada nos documentos oficiais, dificultando 
uma análise adequada”.

O objetivo do modelo lógico é ser um desenho funcional de como o 
programa poderá se desenvolver, de sua possível execução em um determinado 
cenário e de como se pretende resolver os problemas iniciais identificados. 
O modelo lógico pode ser o ponto inicial para um “convincente relato do 
desempenho esperado, ressaltando onde está o problema objeto do programa e 
como este se organiza para enfrentá-lo” 9.

Os elementos que compõem um modelo lógico são: os recursos – humanos, 
financeiros, intelectuais, tecnológicos etc. – existentes para desenvolver o 
programa; as ações a serem realizadas para atingir a meta do programa; os 
produtos, resultados intermediários e finais; as hipóteses que sustentam as 
relações existentes; e as possíveis variáveis de contexto a serem levadas em 
conta 12.

A sequência lógica como os princípios indicativos dos recursos a serem 
despendidos e as ações a serem executadas levam aos resultados esperados é, 
com frequência, indicada como a Teoria do Programa.

[...] as hipóteses são de que os recursos certos serão transformados 
em ações necessárias para os beneficiários certos, e isso, em um 
contexto favorável, irá conduzir aos resultados que o programa 
pretende alcançar 12.

Segundo esses mesmos autores, ao se explicitar hipóteses de ”como 
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o programa se desenvolverá”, cria-se uma referência de “como poderá ser 
realizada” tanto a gestão quanto a avaliação do programa.

Com frequência, o processo de planejamento da avaliação beneficia-se da 
existência de um modelo lógico, na medida em que esse modelo auxilia a ajustar 
a avaliação do programa: saber o quê e quando avaliar; focar a avaliação nos 
pontos-chave; conhecer as necessidades ou problemas que afetam determinado 
grupo, região, organização etc.; e conhecer os resultados e os impactos possíveis 
do programa 12.

Em se tratando de avaliação da relevância, eficiência, eficácia, impacto 
e sustentabilidade de um programa, ainda que seu alcance dependa de 
compromissos e negociações entre o desejável e o possível, traduzindo 
ideologias, crenças e relações de força do contexto, a utilização do modelo 
lógico pode contribuir no sentido de localizar e sistematizar questões a serem 
avaliadas.  Por exemplo:

Os resultados esperados são claros (explícitos), precisos e avaliáveis? Os 
indicadores selecionados para medir esses efeitos avaliam o nível de risco das 
populações expostas e das não expostas? Eles mensuram, de alguma forma, a 
cobertura e qualidade da atenção? Estimam os efeitos positivos e negativos do 
programa? Levam em consideração outras intervenções capazes de influenciar 
os resultados? São mobilizadores de vontades e fazem convergir os atores? 
E, principalmente, os indicadores são objetivos, mensuráveis, logicamente 
conectados ao programa, multidimensionais (ao englobar o conjunto de 
preditores) e longitudinais (quando consideram a variação dos efeitos do 
programa no tempo)? E os critérios de repartição de recursos disponíveis? São 
claros e equitativos? Os recursos são distribuídos proporcionalmente à população 
beneficiária ou às necessidades de investimentos? As regras de repartição de 
recursos contemplam preocupações com a efetividade e a eficiência no uso de 
verbas governamentais? Essas regras privilegiam metas de eficácia? Elas são 
transparentes, fáceis de explicar e justificar?

No Canadá, desde o início dos anos 1980, os modelos teóricos, também 
conhecidos como modelos lógicos, constituem uma exigência governamental 
para avaliação das intervenções federais e são considerados extremamente 
práticos pelos avaliadores, ajudando-os a estabelecer e testar a razão do 
programa, e a conceber um instrumento de avaliação adequado (Montague, 
1997, apud 5).

No Brasil, o Ministério do Planejamento vem aplicando a metodologia 
de construção do modelo lógico em diversos órgãos federais como forma de 
avaliar a implantação e os progressos dos diversos programas de governo 12. 
A proposta de modelo lógico trabalhada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) é composta de três momentos: (1o) explicitação do problema e 
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das referências básicas (objetivo e público-alvo do programa); (2o) estruturação 
do programa para o alcance de resultados esperados e efeitos indiretos; e (3o) 
identificação de fatores de contexto que podem vir a influenciar o desempenho 
do programa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método denominado Análise de Avaliabilidade constitui um processo 
cíclico, de quatro fases: (a) Clarificação dos objetivos do programa, 
realizado pela revisão dos seus documentos e por entrevistas com o gerente 
do programa e demais interessados; (b) Desenvolvimento de um modelo 
de programa, incluindo objetivos imediatos, intermediários e finais, e 
indicadores de performance, seguidos da apresentação para o coordenador 
do programa como feedback;  (c) Exploração da realidade do programa 
por métodos tais como o exame das operações do programa e entrevistas 
com clientes e fornecedores. Esse passo inclui a comparação da realidade 
do programa com o programa modelo e a revisão do mesmo, seguido 
novamente pela apresentação para o coordenador do programa como 
feedback; e (d) Elaboração das Recomendações para: 1) Identificar áreas 
para o melhoramento do programa; 2) Identificar componentes do programa 
que podem ser avaliados; 3) Identificar quais questões avaliativas são úteis 
e praticáveis 10,12.

Primeira fase – Check-list do programa

A fase inicial da análise de avaliabilidade tem como objetivo proporcionar 
aos diversos atores envolvidos um diagnóstico realista do problema e dos 
instrumentos necessários para seu enfrentamento, recursos necessários, 
impactos possíveis e finalidade do programa proposto.

Para tanto, deve-se promover uma revisão (pesquisa) minuciosa em 
documentos e realizar entrevistas com o gerente do programa e outros 
interessados. Relacionam um conjunto de perguntas-chave a serem 
respondidas – pelos documentos e pelos entrevistados –, como forma de garantir 
as informações necessárias ao cumprimento das demais fases do processo de 
avaliabilidade 10. São elas: a) Qual o problema visado pelo programa, por seus 
formuladores federais e executores ou agentes locais? b) Qual o programa de 
saúde criado para resolver o problema? c) Qual o objetivo geral do programa? d) 
Quais os objetivos específicos do programa? e) Quais as metas que o programa 
pretende alcançar? f) Qual é a população-alvo? g) Quais são os componentes do 
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programa? h) Que atividades são realizadas no programa? i) Quais as estruturas 
de que o programa necessita para funcionar? j) Quais os produtos que se espera 
obter com a realização das atividades? k) Quais os resultados que o programa 
pretende alcançar? l) Quais os fatores que podem influenciar no alcance desses 
resultados, que não apenas os relacionados ao programa?

Segunda fase – Construindo o modelo lógico

Esta é a fase de construção do modelo lógico. O cruzamento das informações 
contidas nos diversos documentos com as perguntas-chave deverá permitir 
a visualização, de forma ordenada, do objetivo, seus componentes, ações, 
resultados e metas esperadas, como também de fatores que possam influenciar 
o desenvolvimento do programa. 

Para tanto, sugere-se três momentos da análise de avaliabilidade: (1o) 
análise de consistência das ações, (2o) análise de vulnerabilidade do programa 
e (3o) análise de pertinência e suficiência do modelo lógico. No primeiro 
momento, procura-se testar a consistência das ações, colocando sempre as 
assertivas ‘Se → então’. Assim, considerando-se os fatores-chave do contexto: 
a) Se forem utilizados tais recursos → então implementa-se tais ações;  b) Se tais 
ações forem implementadas → então obtém-se tais produtos para tais grupos 
de beneficiários; c) Se tais produtos forem obtidos → então alcança-se tais 
resultados intermediários; e d) Se tais resultados intermediários ocorrerem → 
então obtém-se o resultado final que levará ao alcance do objetivo do programa 
12.

No segundo momento, procura-se analisar a vulnerabilidade do 
programa. A análise de vulnerabilidade serve para identificar os elementos de 
invalidação das apostas contidas na estruturação do modelo lógico, decorrentes 
das assertivas ‘Se → então’ verificadas previamente, no teste de consistência. 
Então, eventuais fragilidades das ações para o alcance dos resultados pretendidos 
devem ser identificadas 12.

Como não existe o controle das circunstâncias em que o programa é 
implementado, é preciso levantar hipóteses quanto às condições capazes de 
invalidar as apostas contidas nas ações do programa. Identificadas as condições 
de invalidação de cada aposta, ação por ação, é feita uma análise qualitativa 
de sua probabilidade de ocorrência e seu impacto sobre o programa, para, 
enfim, concluir sobre a vulnerabilidade da aposta. Se for identificada alguma 
vulnerabilidade, será preciso buscar estratégias para sua superação. 

Por se tratar de uma aferição qualitativa, a fase de análise da construção 
do modelo lógico incorpora grande grau de subjetividade na atribuição da 
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vulnerabilidade a situações cujos efeitos combinados de probabilidade e 
impacto sejam diferentes dos extremos da escala, quais sejam: Probabilidade 
alta e impacto alto = Vulnerável; e Probabilidade baixa e impacto baixo = 
Não vulnerável (Quadro1). Partindo-se do exemplo do Quadro 1, se forem 
utilizados X recursos financeiros com a distribuição de medicamento para o 
distrito sanitário Y, o hospital W será adequadamente abastecido, a menos que 
determinadas condições invalidem essa distribuição.

Quadro 1 - Condições de invalidação, probabilidade, impacto e vulnerabilidade de um programa 
de Saúde Pública

Fonte: Guerreiro8.

Trata-se de uma avaliação qualitativa da probabilidade e impacto dos 
condicionantes mapeados, em uma escala simples de alto, médio e baixo. De 
seu efeito combinado, chega-se à percepção se a aposta é vulnerável ou não, 
frente a determinada condição de invalidação.

A próxima etapa na análise do modelo lógico enfoca a “pertinência e 
suficiência das ações”12. Após a realização da análise de vulnerabilidade, o 
conjunto das ações será analisado, levando-se em conta aquelas necessárias 
e suficientes para o alcance da meta do programa. Nesse momento, poderão 
ser encontradas lacunas na programação, assim como ações com potencial de 
produzir efeitos – tanto positivos como negativos – nos resultados almejados. 
As possíveis faltas/falhas deverão ser resolvidas com um novo desenho do 
modelo lógico do programa.

Uma vez redefinidas as ações, pode-se construir uma matriz de ações/
causas em que, obrigatoriamente, será reavaliado o impacto de cada ação sobre 
as causas principais do problema a ser enfrentado12. 

Finalizado o desenho e validação do modelo lógico, pode-se definir 
indicadores com capacidade de aferir o desempenho do programa e sustentar 
um processo de avaliação.

O indicador é uma medida, que pode ser quantitativa ou qualitativa, 
dotada de significado particular e utilizada para organizar e 
captar as informações relevantes dos elementos que compõem o 
objeto da observação. É um recurso metodológico que informa 
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empiricamente sobre a evolução do aspecto observado 12.

O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, a ordem das etapas da segunda 
fase da análise de avaliabilidade de um programa.

Quadro 2 - Resumo das etapas componentes da segunda fase da Análise de Avaliabilidade: a 
construção do modelo lógico

Fonte: Guerreiro 8.

Terceira fase – Testando o modelo lógico

Esta fase é crucial para a construção do programa, tanto no que diz respeito 
à construção formal como à validação dos sujeitos que poderão implantar o 
programa ou sofrer a ação dele. Nessa fase, o modelo lógico sob análise é levado 
à “exploração da realidade do programa por métodos tais como o exame das 
operações do programa e entrevistas com clientes e fornecedores”. 

Esse passo inclui a comparação da realidade do programa com o 
programa-modelo e sua possível revisão, seguida, novamente, de apresentação 
ao coordenador do programa em nível de feedback.

Quarta fase – Elaborando recomendações

Trata-se das recomendações a serem feitas aos elaboradores do programa. 
Nessa quarta e última fase da análise, são indicados os pontos do programa 
que merecem ser melhorados, os que são fortes, os que se apresentaram mais 
vulneráveis ou diferem do que foi proposto e o que foi compreendido pelos 
atores responsáveis pela implementação do programa. Também é nessa fase 
quando são indicadas as principais ações a serem avaliadas, e que perguntas 
avaliativas devem ser exploradas.

Finalmente, as recomendações conclusivas da análise de avaliabilidade 
têm grande responsabilidade pedagógica: a maneira como são apresentadas 
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pode reforçar o comprometimento do gestor com o programa, além de ajudar 
a vencer eventuais resistências contra as mudanças recomendadas.

Aplicação metodológica

Em seguida será apresentado, a título de ilustração, um estudo de aplicação 
da metodologia de Análise de Avaliabilidade a um programa de ações de saúde 
– PRMI – até o nível das duas primeiras etapas do processo cíclico descrito 
10,12: (1a) clarificação dos objetivos do programa; e (2a) desenvolvimento de um 
modelo de programa, incluindo objetivos imediatos, intermediários e finais, e 
indicadores de performance.

O modelo lógico construído para o PRMI compõe-se de: explicação do 
problema e das referências básicas do programa; estruturação do programa para 
o alcance de resultados; e identificação dos fatores de contexto. 

As principais fontes de dados consultadas foram os documentos oficiais 
produzidos pelo Ministério da Saúde entre 2008 e agosto de 2010. Além desses 
documentos, foram utilizadas como fontes de pesquisa as páginas oficiais do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Organização 
Panamericana da Saúde (Opas) na internet.

O período de 2008 a agosto de 2010 foi selecionado para a coleta dos 
dados e informações porque nele transcorreram as ações do PRMI até a data 
de início da pesquisa. Foi destacado um dos seis eixos do PRMI, ‘Qualificar 
a atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido’, pelo fato de esse eixo 
corresponder a 55,5% de todas as ações do PRMI e constitui o principal foco 
do programa. 

Como marco de referência para a seleção e organização das informações, 
considerou-se a proposta 17, já referida: um conjunto de perguntas-chave 
norteadoras da construção de um programa/política de saúde até o desenho do 
respectivo modelo lógico. 

O cruzamento das informações (colhidas nos diversos documentos) com as 
perguntas chave deveria permitir a visualização, de forma ordenada, do objetivo 
do programa, seus componentes, ações, resultados e metas esperadas, como 
também dos fatores que pudessem influenciar o desenvolvimento do PRMI.

O programa foi tratado em sua pluralidade, sem deixar de considerar a 
singularidade de seus subprogramas ou ações. Procurou-se identificar os efeitos 
lógica e hierarquicamente articulados, em uma série de assertivas estruturadas 
como ‘Se → então’, associando-se recursos, atividades e resultados 13.

Uma questão importante a ser levada em conta na avaliação do programa 
de ações do Pacto, concerne à natureza dos fenômenos sociais enfrentados. Não 
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é simples definir o papel de cada um desses fatores na ocorrência de problemas 
produzidos por uma conjunção variada de causas. Pode acontecer, ainda, de 
as premissas em que o programa se baseia serem falsas ou de a metodologia 
e os instrumentos de intervenção serem inadequados, ou ainda, que variáveis 
externas restrinjam os efeitos esperados.

O Quadro 3 apresenta os documentos pesquisados – dos quais foi possível 
coletar os dados necessários para responder às perguntas-chave – para a 
construção do programa e seu modelo lógico.

Quadro 3 - Documentos do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil nas Regiões da Amazônia 
Legal e Nordeste do  Brasil (PRMI) consultados e perguntas-chave respondidas. Brasil, 2010

(*) Mortalidade Infantil

A mortalidade infantil e seu enfrentamento no Brasil

A mortalidade infantil, determinada em sua dimensão mais ampla pelas 
condições sociais, econômicas e culturais dos indivíduos e da comunidade a que 
pertencem 18-20, tem sido frequentemente utilizada como indicador da qualidade 
de vida de uma população 19,21,22.

É uma medida [a taxa de mortalidade infantil] que reflete as 
condições de vida da população, associando o nível de vida, 
por exemplo, a alimentação, moradia e acesso ao conhecimento 
médico, como determinantes de sobrevivência no primeiro ano de 
vida 23. 

Assim, associam-se às causas biológicas da morte infantil aquelas de 
ordem social, econômica e ambiental, o que inclui a implementação das políticas 
públicas (Figura 1). 

     
 Figura 1 - Linha do tempo da saúde da criança. Brasil, 1973 a 2010

Fonte: Guerreiro 8.

No Brasil, a taxa de mortalidade infantil (TMI), que mede a mortalidade 
de crianças com menos de 1 ano de vida, vem decrescendo nos últimos 30 anos, 
devido a um conjunto de ações, tais como o aumento da cobertura vacinal da 
população, terapia de reidratação oral e cobertura do pré-natal, a ampliação do 
acesso aos serviços de saúde, redução contínua da fecundidade, melhoria do 
saneamento e aumento da escolaridade das mães e das taxas de aleitamento 
materno, além do investimento governamental em programas sociais que 
reduziram a prevalência de desnutrição 24.

Entretanto, diversos estudos apontam para desigualdades sociais e 
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econômicas entre as macrorregiões geográficas do Brasil e demonstram que, 
apesar dos avanços e progressos na saúde, estes ocorreram de forma desigual 
22,25-30. A TMI, entre outros, é um indicador dessas desigualdades regionais. 

Esse decréscimo da TMI nos últimos trinta anos, a uma média de 4,4 % ao 
ano, representou uma redução de 80,1 óbitos, por mil nascidos vivos (NV), em 
1980 para 21,2 óbitos por mil NV, em 2005: uma queda de 73,6% 24. 

Quando se observa cada uma das grandes regiões do Brasil, as TMIs 
também apresentam queda, embora não na mesma proporção. A Região Norte 
foi a que teve menor redução, enquanto o Nordeste apresentou declínio mais 
acentuado. A justificativa para o decréscimo dessa taxa na Região Nordeste é 
que “decorreu, possivelmente, das maiores taxas no período inicial analisado” 
31, e possíveis políticas locais. Apesar dos avanços alcançados pelo conjunto do 
país, quando os dados são desmembrados por ente federado, ficam demonstradas 
as disparidades das taxas entre os Estados da Amazônia Legal (quatro Estados) 
e do Nordeste (dez Estados) e os demais Estados brasileiros. 

É importante ressaltar que, na Amazônia e no Nordeste, o número de 
subnotificações de mortalidade é reconhecidamente maior, o que faz supor que 
as taxas estejam subestimadas 32-34. 

Estudos direcionados aos diversos componentes da fase infantil (neonatal-
precoce, 0-6 dias; neonatal-tardio, 7-27 dias; e pós-neonatal, 28-365 dias) 
verificaram que o componente pós-neonatal foi o responsável pelas altas 
TMIs prevalentes até o ano de 1980. Esse componente também foi o maior 
responsável pela redução da mortalidade infantil nas últimas décadas, enquanto 
o componente neonatal passou a representar a maior parcela da taxa de 
mortalidade infantil principalmente nas regiões onde as taxas são menores 35.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença diarreica aguda, que 
representava em 1980 a segunda causa de mortalidade infantil (responsável por 
25% dos óbitos por causas definidas), passou a representar, em 2005, somente 
4% dos óbitos por causa definida. Em contrapartida, as afecções perinatais, que 
em 1980 já eram o maior grupamento de causas, com 37,8% dos casos no Brasil, 
passaram a ser responsáveis por 60,8%, mesmo que, em números absolutos, 
apresentassem uma redução de mais de 40% nas causas mortis notificadas para 
menores de um ano.

O modelo lógico do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil nas 
Regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil

Visando enfrentar esse quadro de desigualdade, o Ministério da Saúde 
constituiu um grupo de trabalho 36, cuja responsabilidade seria elaborar, executar, 
monitorar e avaliar, juntamente com os gestores estaduais e municipais do 
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Sistema Único de Saúde (SUS) das regiões da Amazônia Legal e do Nordeste 
brasileiros, um programa de ações articuladas, com ênfase no período neonatal 
(até 27 dias). Esse programa de ações foi denominado ‘Pacto pela Redução 
da Mortalidade Infantil nas Regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil 
(PRMI)’.

O processo de determinação da mortalidade infantil no Brasil ancora, como 
vimos, fatores e causas de naturezas diversas: desde a falta de infraestrutura 
básica (como baixa cobertura de redes de abastecimento de água e de esgoto 
tratado), passando por problemas sociais complexos, até a falta de atenção 
qualificada à mulher e à criança 34.

A escolha da faixa etária dos neonatos (nascidos vivos até o 27o dia) pelos 
formuladores do PRMI justifica-se porque os indicadores de acompanhamento 
dos sistemas de informações de mortalidade e o de nascidos vivos demonstram 
que é nesta fase que ocorre o maior número de óbitos, infantis no Brasil como 
um todo, um indicador amplificado nas regiões da Amazônia Legal e Nordeste, 
principalmente por afecções perinatais (primeiros 7 dias de vida).

Após a constituição do grupo ministerial, foi solicitado às Secretarias do 
Ministério da Saúde um levantamento das diversas ações já previstas no Plano 
Plurianual (PPA) e que pudessem acelerar a redução da mortalidade infantil. A 
partir desse levantamento, foram elaborados os seis eixos básicos estruturadores 
do Programa, apresentados a seguir.

Referências básicas do programa e sua contextualização

O PRMI foi implantado com o objetivo de reduzir em 5% a TMI nas 
regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil, com foco em ações na fase 
neonatal. Teve como público-alvo as mulheres gestantes e os recém-nascidos 
até o vigésimo sétimo dia, fase em que ocorre o maior número de óbitos infantis.

Como componentes do programa, foram definidos seis eixos de ação 
estratégica: (1) Qualificação da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-
nascido; (2) Educação na Saúde; (3) Gestão da informação; (4) Vigilância 
do óbito infantil; (5) Fortalecimento do controle social, mobilização social e 
comunicação; (6) Produção de conhecimento e pesquisas.

A partir da definição dessas estratégias de ação, foram selecionados 256 
municípios dos 17 Estados que compõem as regiões da Amazônia Legal (102) 
e Nordeste (154) do País  31,34,36,37. O critério para escolha desses municípios foi ser 
residência ou destino de ocorrência de mais de 50% dos óbitos de menores de um 
ano de idade.
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Qualificação da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido

A meta finalística proposta para o eixo estratégico ‘Qualificação da 
Atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido foi reduzir o número de 
óbitos nas regiões da Amazônia Legal e Nordeste em um total de 4.071, sendo 
2.133 no ano de 2009 e 1.938 no ano de 2010. Levando-se em consideração que 
o foco do PRMI é o componente neonatal, espera-se uma redução total de 2.773 
óbitos nos anos de 2009 e 2010, nesse componente da TMI 31.

Dez ações foram propostas para qualificar a atenção à gestante, ao parto 
e ao recém-nascido nesses 256 municípios das regiões da Amazônia Legal e 
Nordeste do Brasil.

4.2.3 Representação do modelo lógico

Na Figura 2, é apresentado o modelo lógico do programa, construído 
em consonância com a metodologia proposta: objetivo proposto para o 
programa, componentes de ação, ações desenvolvidas, resultados esperados, 
meta estimada e conjunto de fatores que influenciaram o PRMI até agosto 
de 2010 10,12.

Com base na metodologia utilizada, todos os componentes que 
deveriam fazer parte do modelo lógico do PRMI nas Regiões da Amazônia 
Legal e Nordeste do Brasil (para solucionar o problema da alta TMI dentro 
do componente neonatal, nas duas regiões) foram preenchidos corretamente. 
Vale ressaltar que em agosto de 2010, as ações ainda estavam em processo 
de implementação, não sendo possível averiguar, na ocasião, a totalidade 
de seu impacto.

Em seu formato, o desenho lógico da Figura 2 mostra-se semelhante 
ao modelo lógico do PRMI em seis cidades do Estado de Pernambuco 13. 
Naquele trabalho, o modelo lógico foi testado e confirmada sua consistência 
programática.

No Quadro 4, é apresentada a consequência lógica das ações em que se 
baseia cientificamente a assertiva  “Se executada a ação → então ocorre”.  
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Quadro 4 - Fluxo lógico e bases científicas de sustentação do Pacto pela Redução da Mortalidade 
Infantil nas Regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil – PRMI. Brasil, 2010

Fonte: Guerreiro 8.
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Figura 2 - Modelo lógico do programa de ações do Pacto pela Redução da  Mortalidade Infantil 
nas Regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil – PRMI. Brasil, 2010 

Fonte:8. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da metodologia do Modelo Lógico de Programa (coleta de 
documentos e montagem do modelo lógico mediante as informações coletadas) 
permitiu a visualização do problema, das ações, objetivos e meta, além do próprio 
encadeamento lógico do programa avaliado, o que permitiu descrever o PRMI com 
foco na reconstrução de seu modelo lógico. Com essa caracterização do Pacto como 
programa de governo, foram destacados seus objetivos, ações e produtos esperados, 
e mecanismos de coordenação.

Foi possível identificar a racionalidade justificadora das escolhas feitas, 
em termos de ações e produtos, e as evidências científicas que convenceram os 
formuladores de que tais ações e produtos teriam chance de contribuir para a redução 
da mortalidade infantil nas regiões da Amazônia Legal e do Nordeste

Os documentos analisados, profícuos em informações, permitiram a construção 
do modelo lógico, demonstrando o grande potencial desse instrumento e dessa fase 
do estudo, que merece ser reforçada dentro dos processos de avaliabilidade do 
programa estudado.

Caberia, na sequência deste trabalho, procurar os atores-chave do programa e 
apresentar-lhes o trabalho realizado, para que eles possam “validá-lo”, complementar 
as informações levantadas e ainda, se necessário, reescrever o modelo lógico do 
PRMI nas regiões da Amazônia Legal e Nordeste do Brasil, localizando fatores não 
escritos e divulgados, possíveis falhas encontradas quando de sua elaboração. E 
então, se necessária e oportuna, seria feita uma atualização do programa quando ele 
houvesse completado um ano de implantação e desenvolvimento.
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QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: 
A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO EM UM MUNICÍPIO PARAIBANO

RESUMO

A satisfação do usuário tornou-se um componente fundamental para medir a qualidade 
de um serviço. Cada vez mais passam a ser consideradas as necessidades percebidas 
e expressas pelos usuários nos processos de planejamento de organizações de saúde. 
Este estudo aborda a temática da avaliação da qualidade em serviços de saúde sob a 
perspectiva dos usuários do ambulatório do Hospital Universitário Alcides Carneiro 
(Huac), na cidade de Campina Grande – PB e objetivou avaliar o grau de satisfação 
destes usuários com os serviços oferecidos pela instituição. Para a coleta de dados foi 
utilizado o instrumento Servqual adaptado que apresenta, como dimensões da qualidade 
em serviços, a tangibilidade, confiabilidade, resposta ao atendimento, segurança, 
empatia e acesso. A amostra foi constituída por 446 usuários que realizaram consultas 
médicas no período de outubro a dezembro de 2009. Os resultados apontaram que os 
usuários do Huac encontram-se insatisfeitos com os serviços prestados pela instituição, 
sendo os aspectos principais para esta insatisfação o não cumprimento das atividades no 
horário marcado e sem erros, o longo tempo de espera para a realização do atendimento 
e o longo tempo entre a marcação e a efetivação da consulta. A avaliação revelou que 
os usuários estão insatisfeitos com os serviços prestados pelo Huac, uma vez que sua 
expectativa encontra-se acima da qualidade percebida, considerando-se as dimensões 
da qualidade estudadas.

Palavras-chave: Avaliação de Serviços de Saúde, Satisfação dos Consumidores, 
Serviços de Saúde.

INTRODUÇÃO

Buscando reorientar o desenho de políticas e aumentar o desempenho das 
organizações de saúde pública, a investigação acerca da qualidade dos serviços 
prestados tornou-se muito relevante. Diversos são os fatores que vêm intensificando 
a necessidade das organizações de saúde de investir e monitorar a prestação de 
serviços oferecidos à sociedade. Entre eles estão a cobrança da população pela boa 
aplicação dos recursos, as pressões sociais referentes à garantia constitucional de 
acesso à saúde, a humanização da assistência, a accountability1, e principalmente 
a disputa acirrada pelos limitados investimentos e incentivos disponibilizados 
pelo Estado para a operacionalização das atividades assistenciais.

Quando se estabelece a meta de buscar a qualidade na atenção à saúde, a 
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avaliação é considerada um passo fundamental 2, tendo a percepção do usuário 
se apresentado como um aspecto importante e de elevado reconhecimento nos 
processos avaliativos em saúde3.

Procuravam, Berry e Zeithaml4 atribuir à qualidade de serviços a discrepância 
existente entre as expectativas e a as percepções dos clientes sobre um serviço 
experimentado. Para eles, a chave para garantir uma boa qualidade em serviços é 
obtida quando as percepções dos usuários excedem suas expectativas, embora não 
baste compreender a importância de se prestar serviços com excelente qualidade. 
É preciso que haja um processo contínuo de monitoramento das percepções destes 
usuários sobre a qualidade do serviço, identificação das causas das discrepâncias 
encontradas e a adoção de mecanismos adequados para a melhoria5.

A satisfação do usuário diz respeito à percepção subjetiva que o indivíduo 
tem do cuidado que recebe. O grau de satisfação ou insatisfação pode decorrer das 
relações interpessoais entre profissionais e pacientes, além de poder se relacionar 
com o aspecto da infraestrutura material (equipamentos, medicamentos), com 
as amenidades (conforto, ventilação) e com as representações sobre o processo 
saúde-doença, podendo inclusive interferir no desfecho terapêutico do paciente.6

Nesse contexto, a avaliação da satisfação dos usuários torna-se indispensável 
à gestão eficiente de um sistema ou serviço de saúde, uma vez que a opinião 
do usuário pode influenciar decisões estratégicas e operacionais, que implicarão 
diretamente na qualidade dos serviços prestados7. Esse conhecimento permite 
à gestão institucional conhecer seu desempenho, suas forças e fraquezas, bem 
como fornece subsídios para o desenvolvimento de ações de melhoria contínua e 
o oferecimento de serviços excelentes à população.

Nesse estudo, avaliou-se a satisfação dos usuários sobre a qualidade do 
atendimento ambulatorial oferecido pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro, 
situado no município de Campina Grande – PB, identificando os fatores que mais 
interferem no grau de satisfação dos usuários deste serviço.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo de caso exploratório de abordagem quantitativa, 
realizado no ambulatório do Hospital Universitário Alcides Carneiro (Huac), 
órgão suplementar da Universidade Federal de Campina Grande, que se constitui 
como hospital geral de referência para o SUS. Sua estrutura se subdivide em 
Unidade Hospitalar, com 178 leitos, e Unidade Ambulatorial, que dispõe de 58 
consultórios destinados à realização de consultas em 25 especialidades médicas 
distintas.
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A amostra foi constituída por usuários que se submeteram a consultas 
médicas de qualquer especialidade, no período de outubro a dezembro de 2009. 
No caso específico da pediatria, a entrevista foi realizada com o responsável legal 
pelo menor. Para calcular a amostra utilizou-se o parâmetro de 42,0% de satisfação 
da Pesquisa Mundial de Saúde - 2003: O Brasil em números 8. A amostra foi 
aleatória, sistemática do tipo proporcional com um erro amostral de 5% e uma 
confiabilidade de 95%, totalizando 446 usuários.

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário 
estruturado, denominado Servqual, que se constitui como um instrumento de 
avaliação da qualidade, utilizado para pesquisar a satisfação do usuário, baseado 
no modelo da falha da qualidade em serviços4. As cinco dimensões da qualidade 
estão assim representadas no instrumento Servqual: tangibilidade – definida 
como a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e material para 
comunicação da clínica ou hospital; confiabilidade – traduzida pela capacidade 
de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão; resposta ao atendimento 
– tida como a disposição para ajudar os clientes e fornecer o atendimento com 
presteza; segurança – que é o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua 
capacidade de transmitir confiança, segurança e confidencialidade; e, por fim, 
empatia – definida como o interesse, a atenção personalizada aos pacientes. 

Esse instrumento já foi validado no Brasil7,9-11 e é composto por 44 
declarações afirmativas referentes à opinião do usuário, distribuídas entre as 
cinco dimensões da qualidade explicitadas4 e com respostas graduadas na escala 
de Likert de cinco pontos, sendo que  22 estão relacionadas às expectativas e as 22 
restantes tratam  da questão da percepção do usuário acerca do serviço recebido. 
O valor do gap de cada declaração é obtido através da soma das diferenças entre 
os valores do par Percepção / Expectativa para cada usuário entrevistado, isto é, 
o Valor Servqual é igual a: 

Qi = ∑Percepção i – ∑Expectativa i.

Todas as afirmativas foram distribuídas de acordo com as cinco dimensões 
da qualidade explicitada. Através da subtração entre as médias das percepções 
e as médias das expectativas, é possível diagnosticar a qualidade do serviço 
oferecido. Os valores negativos indicam uma qualidade percebida como 
insatisfatória, os valores iguais a zero a qualidade percebida como aceitável e 
os valores positivos a qualidade percebida como boa.

Observando a necessidade de se investigar alguns aspectos que não 
estavam contemplados no Servqual, foram adicionadas algumas perguntas ao 
instrumento, com vistas a responder questionamentos sobre o acesso aos serviços 
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de saúde, avaliados com cinco níveis de resposta, e ao perfil socioeconômico 
dos usuários.

As informações foram tabuladas e analisadas utilizando-se o teste de 
Friedman para detectar diferenças entre as cinco dimensões estudadas. Todas as 
análises estatísticas apresentaram conclusões com 95% de confiança. O nível de 
significância adotado foi de p<0,05.

Para calcular a amostra e para a tabulação e análises de dados foram 
utilizados os softwares Epi-info versão 3.3.2 e Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versão 8.0, respectivamente. 

Esse estudo passou por avaliação prévia do Comitê de Ética do Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM) e foi aprovado conforme parecer nº 
42/2009. 

RESULTADOS

Do total de entrevistados (n=446), 89,3% eram do sexo feminino, a faixa 
etária predominante foi de 31 a 49 anos (43,4%) e houve predomínio de baixa 
escolaridade (59,4%). A maioria dos usuários entrevistados são pessoas não 
economicamente ativas (52,9%), seguidos de pessoas empregadas (28,8%) e 
autônomos (18,3%).

De um modo geral, o usuário do Huac está insatisfeito com a qualidade 
do serviço oferecido na unidade de saúde. A avaliação geral do serviço prestado 
pela instituição variou de -76,0 a 33,0, com média igual a -7,1. O valor negativo 
para este indicador revela que a qualidade percebida está aquém da esperada, 
indicando insatisfação, conforme demonstrado na Tabela 1.

                      Tabela 1 – Satisfação dos usuários do Hospital Universitário 
                      Alcides Carneiro quanto aos indicadores da qualidade do serviço. 
                      Campina Grande - PB, 200

                    Nota: p< 0,000 – Teste de Friedman
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Ainda na mesma tabela, pode-se observar a insatisfação quanto à empatia 
e à confiabilidade (ambos com média de -2,1), uma vez que estes indicadores 
apresentaram uma distância maior da média entre a avaliação do Huac e o que 
seria um hospital ideal ou de excelência. As demais dimensões apresentam 
resultados que demonstram menores graus de insatisfação. 

Os usuários evidenciaram que a confiabilidade (35,9) é a dimensão de 
maior importância, seguida da segurança (21,9) e do atendimento (18,7). A 
tangibilidade e a empatia foram os indicadores que receberam menor grau de 
importância, na opinião dos usuários do Huac (Tabela 2).

                        Tabela 2 - Satisfação dos usuários do Hospital Universitário 
                        Alcides Carneiro quanto à importância atribuída aos indicadore
                       da qualidade do serviço. Campina Grande - PB, 2009

                    Nota: p< 0,000 – Teste de Friedman

Na análise dos itens que compõem o indicador confiabilidade a maior 
insatisfação está relacionada ao cumprimento das atividades nos horários 
marcados (-0,59). O grau de insatisfação dos usuários do Huac em relação à 
execução de tarefas sem cometer erros resultou em (-0,53). Neste indicador, o 
item “execução dos serviços de forma correta logo da primeira vez”, teve uma 
avaliação, por parte dos usuários, com discreta insatisfação (Tabela 3).
Tabela 3 – Desempenho dos atributos (itens) do indicador confiabilidade em relação à 
qualidade dos serviços do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Campina Grande - 
PB, 2009

 Para o indicador segurança, os resultados revelam que o comportamento 
dos trabalhadores do Huac em relação à transmissão de confiança aos usuários 
obteve os maiores níveis de insatisfação (-0,35). De forma geral, a segurança é 
melhor avaliada pelos usuários do que a confiabilidade (Tabela 4).
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Tabela 3 – Desempenho dos atributos (itens) do indicador confiabilidade em relação à qualidade 
dos serviços do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Campina Grande - PB, 2009

Tabela 4 – Desempenho dos atributos (itens) do indicador segurança em relação à qualidade dos 

serviços do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Campina Grande - PB, 2009

              

Em relação ao atendimento, os usuários se mostraram insatisfeitos com 
o fato dos trabalhadores do Huac não disponibilizarem tempo para tirar suas 
dúvidas de (-0,43). Em contrapartida, a rapidez com que os trabalhadores 
atendem os usuários revelou uma qualidade percebida como aceitável (0,03), 
conforme demonstra a Tabela 5.
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Tabela 5 – Desempenho dos atributos (itens) do indicador atendimento em relação à qualidade 
dos serviços do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Campina Grande - PB, 2009

Atinente às questões que mensuraram a satisfação com o acesso aos 
serviços ambulatoriais do Huac, o tempo de deslocamento até o hospital, o tempo 
de espera entre a chegada ao Huac e o término do atendimento e o tempo entre 
a marcação e a efetivação da consulta tiveram percentuais de satisfação abaixo 
do corte considerado de 50% para mensurar a satisfação. O maior percentual de 
satisfação encontrado foi em relação ao tempo de duração da consulta (77,9%) 
e em relação ao número de vezes que o usuário precisou procurar o Huac até ser 
atendido (Tabela 6).

Tabela 6 – Percentual de satisfação segundo o acesso aos serviços do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro. Campina Grande - PB, 2009

 Nota: os valores de N menores do que 446 representam os “missings” das questões.
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DISCUSSÃO

O perfil predominante dos usuários deste estudo foi de uma população 
adulta, do sexo feminino, de baixa escolaridade e não economicamente ativa, 
resultados estes encontrados também no trabalho de Mendes et al. 2

De maneira geral, foi observado um grau significativo de insatisfação 
dos usuários em relação à qualidade dos serviços prestados pelo Huac, sendo 
que essa insatisfação se revela mais especificamente quanto aos aspectos da 
Confiabilidade e Empatia. As outras dimensões, Tangibilidade, Segurança e 
Atendimento, tiveram menores graus de insatisfação.

Não foi objetivo deste estudo analisar a associação entre as características 
socioeconômicas e o grau de satisfação dos usuários. Porém, a insatisfação 
encontrada nesses resultados pode ser atribuída à existência de uma expectativa 
de qualidade já elevada na população usuária do SUS12.

Tratando-se da análise da importância conferida pelos usuários às cinco 
dimensões da qualidade do instrumento Servqual, a confiabilidade foi o aspecto 
a que os usuários atribuíram maior importância e a tangibilidade foi a dimensão 
menos importante, corroborando os resultados dos estudos de outros autores11,13  . 

A confiabilidade foi a dimensão que obteve o menor grau de satisfação, 
sendo o cumprimento das atividades no horário marcado o item mais crítico, 
seguido da realização das atividades sem erro, resultados observados também 
no estudo com pacientes ambulatoriais de oftalmologia realizado em Belo 
Horizonte – MG9. 

No que se refere à dimensão segurança, a insatisfação encontrada está 
relacionada à transmissão de confiança dos profissionais para os usuários, 
confirmando os resultados de Junqueira e Auge14, que revelaram a falta de 
confiança nos profissionais e nos serviços como um item de elevado grau 
de insatisfação. É no estilo de comunicação que a relação entre médicos e 
pacientes se consolida, predominando sobre a qualidade técnica no decorrer do 
atendimento, conseguindo-se, assim, estabelecer uma relação de confiança. Os 
médicos que demonstram interesse, vontade de ajudar, bom humor, simpatia 
e calor humano, conseguem as melhores respostas nos tratamentos e maiores 
graus de satisfação por parte dos usuários15.

Com referência ao atendimento, o item que trata da rapidez com que 
os profissionais o realizam foi o único que apresentou satisfação aceitável. 
A maior insatisfação observada foi quanto à não disponibilidade de tempo 
dos profissionais para esclarecer as dúvidas dos usuários. Esses resultados 
apresentam similaridade com o estudo de Lemme, Noronha e Resende15, 
realizado em um hospital universitário no Rio de Janeiro, que constatou que as 
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reclamações mais frequentes estavam relacionadas ao atendimento oferecido 
pelo profissional, tais como falta de atenção e desinteresse.

Sobre o acesso ao Huac, foi observado elevado percentual de insatisfação, 
sendo os principais relativos ao tempo entre a marcação e a efetivação da 
consulta, tempo de espera entre a chegada ao hospital e o término do atendimento 
e ao tempo de deslocamento até o Huac, resultados coerentes com o estudo de 
Gouveia et al.16 

Considerando o tempo entre a marcação e a efetivação da consulta, pode-
se perceber que o gerenciamento dos serviços de saúde pública de Campina 
Grande, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se deficitário, 
principalmente no que se refere à regulação e organização das ações de saúde 
no município, uma vez que todos os agendamentos de consulta para o Huac são 
realizados pela supracitada secretaria. 

Quanto ao tempo de espera prolongado, já existe consenso, entre 
os autores de que esse tempo de espera constitui um dos pontos débeis dos 
serviços públicos9,17. De forma similar aos trabalhos destes autores e de 
Gouveia12, Junqueira e Auge14 e Mendes et al2, este estudo constataram que o 
tempo de espera é um aspecto causador de elevado percentual de insatisfação, 
constituindo-se como fonte das principais reclamações dos usuários do Huac.

Em se tratando do tempo de deslocamento até o Huac, as maiores queixas 
estão relacionadas ao transporte, geralmente fornecido pelas prefeituras dos 
municípios circunvizinhos, pactuados com a Secretaria de Saúde de Campina 
Grande, para possibilitar que seus munícipes venham até o hospital para 
realizar suas consultas. Em Campina Grande, o Huac está bem localizado, 
próximo ao centro da cidade, com várias opções de transporte à disposição, 
sejam eles públicos ou particulares. Os usuários que possuem dificuldade de 
acesso geográfico sentem essa limitação, por dependerem das ambulâncias 
ou dos carros oficiais das prefeituras. Apesar de influenciar no percentual de 
satisfação com os serviços do Huac, esse item não se constitui como fraqueza da 
instituição, visto que o transporte é disponibilizado pelos municípios pactuados.

Os usuários do Huac demonstraram-se satisfeitos apenas com o tempo de 
duração da consulta e com o número de vezes que procuraram o hospital para 
ser atendidos.

Os resultados obtidos neste estudo sugerem o monitoramento e a avaliação 
sistemática e permanente da qualidade dos serviços prestados no Huac, segundo 
a opinião de quem utiliza tais serviços, trazendo assim sugestões e críticas 
concretas que possibilitem solucionar as fragilidades encontradas, planejar 
ações estratégicas efetivas para a melhoria do serviço oferecido e atender 
plenamente as expectativas dos usuários.

Tais dados, assim como nos trabalhos de Hercos e Berezovsky9, demonstram 
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que a escala Servqual adaptada apresentou um índice adequado de consistência 
interna, tendo sido observada a existência de gaps entre a percepção da qualidade 
dos serviços recebidos e a expectativa dos usuários sobre estes serviços. Dessa 
maneira, verifica-se que este instrumento é perfeitamente aplicável para avaliar 
serviços de saúde.     

O instrumento de pesquisa permitiu mensurar o nível de concordância 
dos usuários do hospital com relação às expectativas e percepções relacionadas 
a cada uma das variáveis do estudo. Portanto, alcançaram-se os objetivos 
propostos, que contribuirão para a tomada de decisão da gestão institucional, 
possibilitando, assim, a melhoria dos serviços e da satisfação dos usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo revelam significativa insatisfação 
dos usuários quanto aos serviços prestados pelo ambulatório do Huac. A 
confiabilidade foi a dimensão mais deficitária, apresentando o cumprimento das 
atividades no horário marcado e a realização de atividades sem erros como os 
itens mais críticos geradores de insatisfação.                 

Outros aspectos indicam elevados percentuais de insatisfação foram o 
tempo entre a marcação e a efetivação da consulta e o tempo de espera entre a 
chegada ao ambulatório e o término do atendimento. Estes achados comprovam 
a necessidade de implementação de ações corretivas por parte da gestão, para 
melhorar a assistência prestada e elevar os níveis de satisfação dos usuários. 
Propõe-se que a satisfação do usuário se torne um objetivo estratégico para a 
gestão do ambulatório do Huac tendo em vista sua importante contribuição para 
a rede assistencial do SUS em Campina Grande e o direito constitucional dos 
cidadãos de receber assistência médica pública resolutiva e de qualidade.
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APLICABILIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
POR COMPETÊNCIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

RESUMO

As organizações públicas de saúde têm enfrentado inúmeros desafios relacionados 
à necessidade de redução de custos, melhora da eficiência e qualidade dos serviços 
de saúde prestados aos usuários. Estas organizações não possuem tradição no uso da 
avaliação de desempenho e pouco investem no estímulo e acompanhamento do trabalho, 
o que pode interferir no alcance da eficiência de suas ações. A Avaliação de Desempenho 
por Competências é uma ferramenta de gestão, que avalia aspectos comportamentais, 
de conhecimento, habilidade técnica e até questões de envolvimento com o trabalho 
e comprometimento com o alcance dos resultados. Nesse estudo analisou-se a 
aplicabilidade do método da Avaliação de Desempenho por Competências, verificando-
se sua adequabilidade em organizações públicas de saúde. A abordagem foi qualitativa 
e a pesquisa foi realizada em um hospital de extra porte da rede pública estadual de 
Pernambuco. A amostra foi composta por 70 servidores que participaram das três fases de 
trabalho, que consistiram na identificação das competências necessárias aos servidores, 
na construção das avaliações de desempenho através de oficinas, e na aplicação destas 
avaliações com os enfermeiros. A objetividade, clareza e transparência deste modelo 
colaboram com a identificação dos potenciais dos funcionários, e podem contribuir 
para a melhoria do desempenho da equipe e a qualidade das relações dos funcionários 
e superiores, podendo servir de estímulo para o alcance de resultados satisfatórios 
para os indivíduos e a organização. As dificuldades de aplicação da avaliação estão 
relacionadas ao imprescindível envolvimento dos servidores no processo, o que poderá 
ser minimizado se a avaliação de desempenho estiver vinculada a uma política eficiente 
de Recursos Humanos e inserida no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. A 
avaliação demonstrou ser eficiente, por expor o desempenho dos servidores nos aspectos 
comportamentais, de habilidade técnica e de responsabilidade, sendo útil para orientar 
os recursos humanos no direcionamento de suas intervenções.

Palavras-chave: avaliação de desempenho, competência profissional, enfermeiros.

INTRODUÇÃO

Os gestores das organizações públicas de saúde enfrentam uma série de 
desafios que envolvem redução de custos, melhora da eficiência e da qualidade 
dos serviços de saúde prestados aos usuários, e ainda possuem autonomia 
limitada, por estarem submetidos a uma autoridade externa que centraliza as 
decisões. Eles não têm tradição no uso da avaliação de desempenho e pouco 
investem no estímulo e no acompanhamento do trabalho, demonstrando com 
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isso desinteresse com a gestão de pessoas, o que pode vir a ser um dos elementos 
que impedem o alcance da eficiência de suas ações1,2.

 As organizações públicas de saúde se enquadram como “organizações 
profissionais” e exigem trabalhadores com qualificação de alto nível, devido 
às características complexas dos serviços produzidos. São caracterizadas como 
serviços públicos e estão submetidas ao regime de Estado que segue uma 
lógica diferenciada do mercado. Nessas organizações os trabalhadores possuem 
autonomia na realização das suas atividades e costumam ter muita discrição 
sobre a maneira como produzem o serviço para seus clientes. 

O gestor poderá adotar atitudes descentralizadas e flexíveis, tomando 
decisões de acordo com as necessidades e peculiaridades de seu ambiente, 
mantendo a autonomia dos trabalhadores, que, além de ser um direito, é 
condição necessária para a prestação de serviços eficientes. Além de estabelecer 
mecanismos de controle da qualidade, ele pode ainda constituir mecanismos de 
avaliação para subsidiar suas decisões².

A utilização de um processo de avaliação de desempenho como 
mecanismo de gestão poderá prover embasamento para julgar sistematicamente 
o resultado do trabalho, podendo fundamentar decisões em relação a promoções, 
transferências e afastamentos. Os resultados irão demonstrar o desempenho 
do servidor, reforçando comportamentos que agreguem valor à instituição, 
possibilitando o investimento nas potencialidades identificadas³. 

A avaliação de desempenho proposta pelo Modelo de Gestão por 
Competências 4 tem o objetivo de identificar, desenvolver e avaliar características, 
capacidades e níveis de conhecimento nos trabalhadores, que os levem a agir em 
prol do alcance das metas organizacionais. Estas características, capacidades e 

As Competências pessoais distinguem os profissionais. Planejamento, 
responsabilidade, liderança, solução de problemas, iniciativa, orientação a 
resultados, administração de conflitos, flexibilidade, competência interpessoal 
são exemplos de competências. Estas são divididas em três perspectivas: 
comportamental, técnica e de responsabilidade, que abrangem o envolvimento 
do funcionário com o trabalho e o comprometimento deste com o alcance de 
resultados. 

A perspectiva técnica busca verificar o que o servidor precisa saber para 
desempenhar sua função, ou seja, que conhecimentos científicos e em que grau 
são necessários para subsidiar as ações em sua prática diária. A perspectiva 
de responsabilidade diz respeito à responsabilidade, disposição e motivação 
com a qual o servidor desempenha suas atividades diariamente.  A perspectiva 
comportamental está relacionada à identificação da conduta comportamental 
do trabalhador. Se o comportamento pode ser observado, é possível então 
classificá-lo como sendo adequado ou não, se precisa ser melhorado ou não e 
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ainda em que pode ser melhorado e o quanto4-6. 
O Modelo de Gestão por Competências tem ainda como diferencial o 

estabelecimento do perfil de competências e a possibilidade de contribuir para a 
atualização da descrição das funções de cada trabalhador da organização. 

A construção da avaliação de desempenho neste modelo ocorre de maneira 
participativa, desde a fase inicial, no mapeamento dos indicadores, até a fase 
final, em que o funcionário tem a possibilidade de participar conjuntamente de 
sua própria avaliação de desempenho e receber o feedback de seu superior. O 
produto dessa avaliação fornece resultados que podem subsidiar tanto planos 
de ação organizacionais como setoriais e ainda facilita o diálogo entre líder e 
liderado no estabelecimento de metas pessoais personalizadas. 

A avaliação de desempenho por competências tem sua efetividade 
demonstrada em diversos segmentos organizacionais. Contudo, a utilização 
desta modalidade em organizações públicas que produzem serviços de saúde 
permanece com escassa produção no campo da saúde. Desta forma, nesse 
estudo analisa-se a aplicabilidade do método da Avaliação de Desempenho por 
Competências, verificando-se sua adequabilidade em organizações públicas de 
saúde.

MÉTODOS

 Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. O hospital 
selecionado como lócus da pesquisa tem capacidade instalada para 535 leitos, 
sendo referência no Estado para atendimento em toxicologia, queimaduras, 
politraumas, neurocirurgia e clínicas, oferecendo seus serviços exclusivamente 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Caracteriza-se como hospital de urgência 
e emergência, com uma média mensal de 800 internações, 700 cirurgias, 12.300 
atendimentos ambulatoriais e 12.000 emergenciais. Tem um gasto anual médio 
de treze milhões de reais, excluindo a folha de pagamento dos servidores. Seu 
quadro de pessoal é constituído por mais de três mil funcionários, entre nível 
superior, médio e elementar. 

A população da pesquisa foi constituída por enfermeiros assistenciais e 
supervisores de enfermagem, lotados nos setores de emergência, clínica médica, 
UTI, gerência de enfermagem e coordenação de ensino, além de servidores 
de nível médio. Foram incluídos na amostra os enfermeiros e servidores 
concursados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e oriundos 
de outras instituições. Excluiu-se da amostra os enfermeiros com vínculos 
contratuais. Considerando estes critérios, a amostra final foi constituída por 70 
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servidores do Hospital que participaram ao longo da coleta de dados. 
A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2009 e 

fevereiro de 2010, em três etapas, intituladas: inventário comportamental, 
oficinas de trabalho e aplicação das avaliações de desempenho. 

Participaram do inventário comportamental 27 servidores ocupantes dos 
cargos de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
coordenadora de enfermagem, técnicos de laboratório e auxiliares de serviços 
gerais. Para identificação dos comportamentos desejáveis foram sugeridas 
competências que deveriam ser apresentadas pelos trabalhadores. As competências 
sugeridas por eles geraram uma lista de competências comportamentais. Para 
identificação das competências técnicas e de responsabilidade foi utilizado 
o “Manual de atribuições da equipe de enfermagem”, disponível no site do 
Ministério da Saúde, do qual extraímos as atribuições dos enfermeiros.

As oficinas de trabalho visaram a realização de um fórum de discussão 
e a extração de informações para formulação do instrumento de avaliação 
de desempenho por competências e estabelecimento dos graus ideais de 
competências que os enfermeiros deveriam possuir.  Dessas oficinas participaram 
21 enfermeiros assistenciais, gerentes e supervisores. 

Os dados coletados nas oficinas geraram a primeira versão da avaliação 
de desempenho que, em seguida, foi analisada criticamente pelos autores deste 
estudo e receberam contribuições de enfermeiros da população da pesquisa, que 
cooperaram para a construção da versão final do instrumento.

A terceira etapa, aplicação das avaliações de desempenho, incluiu 22 
participantes, sendo 19 enfermeiros assistenciais, que se autoavaliaram, e 
três supervisores de enfermagem que avaliaram seus subordinados utilizando 
a avaliação de desempenho construída.  As perspectivas avaliadas foram: 
comportamental, técnicas e responsabilidade, que avaliaram, respectivamente, 
o comportamento do trabalhador com clientes e colegas de trabalho, o quanto 
de conhecimento e habilidade o enfermeiro possui em relação às competências 
e o quanto desse conhecimento e habilidade ele está dispondo efetivamente por 
meio de seu desempenho.

O processo de formulação e aplicação da avaliação de desempenho seguiu 
o modelo proposto e validado por Leme4 e utilizou os formulários, cálculos, 
fórmulas matemáticas e tabelas sugeridas pelo autor. Os dados obtidos foram 
registrados e analisados com o auxílio do programa Microsoft Excel.

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e aprovado sob 
o Caae 0093.0.102.095-09. 
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RESULTADOS

O modelo de Gestão por Competências forneceu subsídios para o 
desenvolvimento de um processo de avaliação do desempenho profissional que 
se iniciou com a identificação das competências necessárias aos enfermeiros 
através do inventário comportamental, passou pela construção de instrumentos 
de avaliação de desempenho personalizados nas oficinas de trabalho e culminou 
com a aplicação desses instrumentos de avaliação de desempenho. 

A aplicação do Inventário Comportamental originou uma lista com as 
competências comportamentais que indicaram as atitudes necessárias aos 
servidores no desempenho de suas atribuições. As 52 competências identificadas 
foram agrupadas de acordo com suas características e estão apresentadas na 
Tabela 1.

Tabela 1 - Grupos de competências comportamentais e o quantitativo de competências, por grupo

As competências comportamentais identificadas pelos servidores 
expressaram a conduta comportamental ideal para os servidores. Estes 
indicadores foram listados em grupos de competências e levados posteriormente 
às oficinas de trabalho para que fossem avaliados como necessários ou não 
ao comportamento dos servidores. Os comportamentos classificados pelos 
enfermeiros como “pouco necessários” e “não se aplica” não foram considerados 
como comportamentos necessários à função e não foram inseridos na versão 
final da avaliação de desempenho na perspectiva comportamental. 

As oficinas de trabalho utilizaram os dados do inventário comportamental 
e o “Manual de atribuições da equipe de enfermagem” do Ministério da Saúde, 
que teve a sua segunda revisão realizada em 2002 e aborda todas as atribuições 
específicas dos membros da equipe de enfermagem nos diversos setores 
hospitalares e na assistência ambulatorial. Essas atribuições foram dispostas 
em tabelas e sofreram adaptações, a partir da contribuição dos participantes 
que trouxeram a realidade vigente em seu setor de origem. Essas oficinas foram 
muito produtivas, devido à colaboração coletiva na atualização das funções, o 
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que contribuiu para que os setores passassem a ter listadas as atribuições reais 
dos enfermeiros. 

Os dados das oficinas serviram de base para a construção das avaliações de 
desempenho nas perspectivas comportamental, técnica e de responsabilidade. 

Os mesmos grupos de competências foram utilizados para as perspectivas 
técnica e comportamental, estando a diferença na medição do desempenho nestas 
duas perspectivas, pois, enquanto a primeira analisa o quanto de conhecimento 
e habilidade o enfermeiro possui em relação às competências, a segunda avalia 
o quanto desse conhecimento e habilidade ele está dispondo efetivamente por 
meio de seu desempenho. A Tabela 2 apresenta os quatro grupos de competências 
nas perspectivas técnica e de responsabilidade.

              Tabela 2 - Grupos de competências técnicas e de responsabilidade e 
              quantitativo de competências por grupo

A contribuição dos enfermeiros nas oficinas também envolveu a atribuição 
de graus a cada competência, o que fez com que fossem definidos os níveis ideais 
para se ter competência, de acordo com o setor de trabalho do enfermeiro. Depois 
de determinados os graus, as avaliações de desempenho foram estruturadas e 
após algumas revisões foram aplicadas aos enfermeiros.

A avaliação de desempenho por competências foi aplicada nas três 
perspectivas e os resultados podem ser vistos nos Gráficos 1 e 3. O Gráfico 1 
apresenta os percentuais de desempenho sob a ótica do próprio servidor e do seu 
supervisor direto na perspectiva técnica.            

Os servidores apresentaram, na perspectiva técnica, percentuais de 
desempenho muito acima de 100%, indicando que os níveis de conhecimento 
e habilidade estão muito acima da média esperada para as funções que eles 
desempenham. Contudo, estes níveis elevados de desempenho podem estar 
relacionados a uma supervalorização do servidor sobre seu próprio desempenho, 
por medo de repressões ou discriminações pelo resultado da avaliação.
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Gráfi co 1 - Média dos percentuais de desempenho dos servidores do setor de emergência e clínica 
médica nos quatro grupos de competências da PerspectivaTécnica.

Devido à ocorrência destes níveis elevados de percentuais de desempenho 
nessa perspectiva, fi ca claro que é necessário reforçar o esclarecimento dos 
objetivos da avaliação de desempenho durante o estabelecimento dos graus nas 
ofi cinas de trabalho, evitando que níveis muito baixos de desempenho fi quem 
determinados e possibilitem resultados com percentuais muito elevados. Esta 
conscientização de quem vai determinar os graus pode ser reforçada também na 
fase inicial, durante a sensibilização.

O Gráfi co 2 mostra os percentuais da avaliação de desempenho por 
competência na perspectiva comportamental, sob a ótica do supervisor e do 
servidor.

Ao responder à avaliação no aspecto comportamental, o enfermeiro 
reconheceu seu nível de empenho nas atribuições que lhe cabem ao se 
autoavaliar, atribuindo a si mesmo os menores percentuais de toda a avaliação 
de desempenho.  

O fato do desempenho apresentar percentuais inferiores a 90% demonstra 
quão conscientes estão os servidores e os supervisores de ainda não terem 
alcançado 100% nessa competência, por esta ser permeada por inúmeros desafi os 
que envolvem a capacidade de liderar e infl uenciar a equipe de trabalho.

A aplicação da avaliação na perspectiva de responsabilidade permitiu 
em que grau esta ocorrendo essa corresponsabilização, que contribui para 
o alcance dos objetivos organizacionais. O Gráfi co 3 apresenta a média dos 
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percentuais de desempenho dos servidores enfermeiros do HR, na  perspectiva 
de responsabilidade.

Gráfi co 2 - Média dos percentuais de desempenho dos servidores do setor de emergência, clínica 
médica e UTI do Hospital da Restauração, sob a ótica do próprio servidor e do supervisor, nos 
quatro grupos de competências da Perspectiva Comportamental.

          
Gráfi co 3 - Média dos percentuais de desempenho dos servidores do setor de emergência, clínica 
médica e UTI do Hospital da Restauração, sob a ótica do próprio servidor e do supervisor, nos 
quatro grupos de competências da Perspectiva de Responsabilidade.
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O que se destaca, na avaliação, é que a média dos percentuais de 
desempenho fornecida pelo supervisor foi a menor dada nas competências 
das três perspectivas contempladas pela avaliação. Podemos ainda comparar 
os percentuais atribuídos pelo supervisor à perspectiva de responsabilidade 
e a perspectiva técnica: enquanto na perspectiva técnica, que avalia os níveis 
de conhecimento e habilidade, a média do desempenho dado foi 123,5%, na 
perspectiva de responsabilidade, que avalia a execução da competência, foi de 
apenas 70,5% (Tabela 3).

Tabela 3 - Percentuais de desempenho nas perspectivas técnica e de responsabilidade sob a ótica 
do servidor e do supervisor, nos quatros grupos de competências

Foi demonstrado que, tanto o servidor como o supervisor, têm consciência 
dos altos níveis de competências técnicas que os enfermeiros possuem, contudo, 
ambos reconhecem que nem sempre estas capacidades são colocadas em prática, 
mesmo quando se fazem necessárias.

DISCUSSÃO 

A sensibilização do público-alvo em reuniões programadas no calendário 
do hospital alcançou bons resultados, pois, o público participante era composto 
por representantes das mais diversas categorias funcionais, o que talvez não 
pudesse ser alcançado caso fossem feitas reuniões específicas para discussão 
do tema. Esta diversidade de ouvintes possibilitou que as informações fossem 
divulgadas para um número amplo de trabalhadores, contribuindo para a 
socialização do tema da avaliação de desempenho. A sensibilização, quando 
feita de forma personalizada, oportuniza o esclarecimento de dúvidas e facilita 
a criação de vínculos úteis durante as fases subsequentes da pesquisa4.
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A concretização das fases de construção e aplicação da avaliação 
de desempenho por competências está intimamente ligada à qualidade da 
sensibilização do público-alvo antes que o trabalho de campo seja iniciado7-8. 
Devido a isso, foi necessário conseguir o envolvimento e a adesão das pessoas 
chave da organização, bem como daqueles que ocupavam os postos de trabalho 
que eram alvo do estudo. Foi utilizado o sistema de comunicação interna para 
que a informação chegasse ao público e incentivasse a participação coletiva. 

A participação e o envolvimento dos trabalhadores comprovam o sucesso 
da modalidade de avaliação de desempenho por competências, pois o contato 
das pessoas com os conceitos e a oportunidade que lhes é dada de emitir opiniões 
gera comprometimento com o processo4.

A partir da aplicação do Inventário Comportamental, foi possível identificar 
as competências comportamentais necessárias aos trabalhadores, sob a ótica 
deles mesmos. Esta construção coletiva demanda baixo investimento, é de 
fácil aplicação, de rápida implementação e expressa com segurança resultados 
legítimos de indicadores fidedignos e próximos da realidade do hospital.  Pelas 
facilidades de implementação desta metodologia ela pode ser aplicada em 
organizações de qualquer porte e em todos os níveis da organização, alcançando 
trabalhadores que representem todos os cargos e categorias profissionais, 
assegurando a geração de indicadores comportamentais com exatidão4.

A avaliação nas perspectivas técnica e comportamental é comumente 
usada em avaliações de desempenho e os resultados costumam ser fidedignos e 
coerentes com a realidade. Todavia, estes modelos de avaliação mais utilizados 
se limitam a emitir um percentual de desempenho individual ou grupal, avaliando 
apenas o passado; não inclui a utilização dos dados obtidos para tentar melhorar 
o desempenho constatado. 

Este modelo possibilitou a identificação não somente dos percentuais 
individuais, setoriais e organizacionais de desempenho, como também permitiu 
a identificação dos grupos de competências que estão aquém do esperado, 
tornando fácil a visualização dos aspectos comportamentais, técnicos ou de 
responsabilidade que precisam receber investimentos em função das metas 
organizacionais.  

Com efeito, esta modalidade favoreceu a construção de avaliações 
de desempenho personalizadas, permitindo que fossem aplicadas de forma 
exclusiva aos trabalhadores de determinados setores, sem que perdessem suas 
características principais. Essa personalização das avaliações ocorreu de forma 
sutil, por envolver basicamente a alteração dos graus em que as competências 
devem ser encontradas nos trabalhadores, a partir do setor no qual estejam 
inseridos, e no acréscimo ou retirada de algumas competências, dependendo 
das particularidades existentes.
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O perfil inicial das competências técnicas e de responsabilidade, traçado a 
partir da lista de atribuições dos enfermeiros do Ministério da Saúde, identificou 
e atualizou as funções, contribuindo para que os setores passassem a ter listadas 
as atribuições dos enfermeiros, o que está em conformidade com o que Ruano 7 
prioriza, ao longo da construção da avaliação de desempenho.

Além de identificar as deficiências de competência, este modelo indicou 
os aspectos que estão deficientes dentro de cada uma das perspectivas, e estes 
resultados podem contribuir significativamente para orientar as decisões 
gerenciais, os processos de desenvolvimento profissional, o planejamento das 
atividades individuais e grupais e o sistema de Recursos Humanos.

A utilização da perspectiva responsabilidade permitiu que se 
tornassem conhecidos o desempenho técnico e comportamental, o nível de 
comprometimento dos enfermeiros. Investigou também se existem questões de 
motivação pessoal que impedem que essa “entrega” aconteça ou se o contexto 
organizacional vem contribuindo para a deficiência dessa “entrega”.

Na área da saúde, é muito necessária essa disposição do trabalhador em 
aplicar os conhecimentos ao paciente, de forma direta ou indireta, e por isso 
essa perspectiva é indispensável para acompanhar a avaliação de desempenho.

Ficou demonstrado que, tanto o trabalhador como o supervisor, têm 
consciência dos níveis de competências técnicas que os enfermeiros possuem; 
contudo, ambos reconhecem que nem sempre estas capacidades são colocadas 
em prática, mesmo quando se fazem necessárias. Isso demonstra que o fato 
dos enfermeiros possuírem graus elevados de capacidade técnica não implica 
necessariamente que estas potencialidades estão sendo colocadas à disposição 
da instituição durante o desempenho da prática profissional.

Este achado reforça a importância da utilização das competências na 
perspectiva de responsabilidade, definida como a “capacidade de entrega” 
do funcionário3, pois, de nada adianta ter todos os conhecimentos técnicos 
pertinentes à função se não há a disposição do servidor de utilizá-los, de modo 
a implementar a assistência ao paciente de  forma direta ou indireta, quando se 
faz necessário. 

A perspectiva de responsabilidade está relacionada ao modo como o 
funcionário desempenha as atividades a partir do conhecimento que possui, da 
habilidade ao lidar com situações inesperadas, das experiências vivenciadas 
anteriormente e, principalmente, da disposição de realizar a tarefa, o que se 
traduz no grau de “entrega” pessoal3. 

A perspectiva de responsabilidade na avaliação de desempenho por 
competências se propõe a mensurar a “entrega” do avaliado para a organização. 
Esta “entrega” está relacionada ao nível de doação pessoal do funcionário, 
representa o que o colaborador deixa para a organização, que valores ele 



76  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                     

      

acrescenta, sua contribuição para o crescimento da organização. A avaliação 
nessa perspectiva busca medir se a deficiência da “entrega” é responsabilidade 
do contexto organizacional onde o funcionário está inserido ou se existem 
questões de motivação pessoal que impedem que essa “entrega” aconteça3.

Muitas discussões teóricas e práticas são realizadas sobre instrumentos 
de avaliação de desempenho, em torno do questionamento sobre a quantidade 
adequada de atores envolvidos no processo de avaliação, ou seja, quantas e 
quais pessoas devem emitir suas percepções sobre a avaliação do trabalhador.

O método de “avaliação de fonte dupla” foi utilizado neste estudo, por 
estar alinhado à metodologia da avaliação de desempenho por competências, 
que prevê a participação ativa dos atores, não apenas durante a construção do 
instrumento, mas, também, na sua aplicação.                  

Neste método há a vantagem de se conhecer a opinião de mais de um 
avaliador, o que irá colaborar para a geração de resultados mais próximos 
da realidade. Este método de “avaliação de fonte dupla”, também chamado 
de “avaliação direta” 7, é o que vem sendo mais utilizado para a análise do 
desempeno baseado em competências. É um método que exige maturidade dos 
envolvidos no processo e cada ator precisa saber claramente qual o seu papel 
na avaliação. 

Leme4 chama este método de “avaliação de fonte dupla”, e “avaliação 
conjunta” ou “avaliação 180° graus” e discorre sobre as vantagens de se ter 
mais de uma fonte de avaliação, pela possibilidade de minimizar ou eliminar 
distorções ou discriminações que uma única fonte poderia emitir isoladamente. 
No caso da avaliação única do superior, ele poderia ter alguma intenção de 
prejudicar o avaliado e não haveria a possibilidade de argumentação deste 
para com aquele. Da mesma forma, distorções poderiam acontecer se apenas 
fosse utilizada a autoavaliação, pois, o avaliado poderia superestimar suas 
competências e se avaliar fora da realidade.  Com o uso da “avaliação conjunta”, 
essas polaridades são minimizadas, pois, ambos os avaliadores estão cientes de 
que existe outra fonte de avaliação. 

Há uma disseminação da avaliação no modelo 360 graus que possibilita 
que várias pessoas avaliem o desempenho do trabalhador9. O pressuposto é 
que, quando a avaliação é realizada por diversos atores, se torna mais rica e 
fidedigna do que quando feita por uma única pessoa, pois, a percepção dos 
avaliadores se dilui nas avaliações realizadas pelos demais, contribuindo para 
tornar o diagnóstico de desempenho das competências mais preciso e próximo 
da realidade.

Os autores3,4,6-10 não definem o número exato de atores envolvidos no 
processo da avaliação; Reis10 denomina o modelo de “avaliação por múltiplas 
fontes”. Esse aumento do número de avaliadores tem a desvantagem de 
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aumentar a complexidade operacional no processo de avaliação de desempenho. 
Outra desvantagem é a possibilidade, de na autoavaliação, os trabalhadores 
se supervalorizarem em benefício próprio11, como ocorreu neste estudo, na 
aplicação da metodologia por competências, principalmente na perspectiva 
técnica. 

Essas duas desvantagens da avaliação por múltiplas fontes são muito 
significativas quando se trata de implantar a avaliação de desempenho para 
trabalhadores do setor público de saúde. Pois, o aumento da complexidade da 
operacionalização do processo implicaria no envolvimento de mais pessoas, 
e nem sempre, no setor público, são encontrados trabalhadores disponíveis 
para contribuir para implantação da avaliação de desempenho. Quanto 
aos trabalhadores superavaliarem o próprio desempenho e os supervisores 
acompanharem essa supervalorização, conclui-se que ao menos mais um ator 
deve ser incluído no processo de avaliação, para diluir as avaliações. O setor de 
Recursos Humanos poderia ser esse ator que agiria de forma mais imparcial e 
com menos envolvimento emocional no processo. 

A utilização de múltiplas fontes de avaliação neste estudo possibilitou que 
o trabalhador participasse ativamente da aplicação da avaliação de desempenho, 
aumentando o quantitativo de informações sobre ele mesmo, a partir de sua 
própria perspectiva na do supervisor que avaliou o desempenho dos seus 
subordinados. A inclusão de uma terceira fonte de avaliação poderá colaborar 
para o equilíbrio e neutralidade dos dados colhidos, possibilitando que as 
informações obtidas se aproximem mais da realidade vigente. Este terceiro ator 
pode ser um membro dos Recursos Humanos do hospital, que poderá contribuir 
também para formalização do processo de avaliação.

Tal modelo de avaliação parece contribuir para a melhoria da proposta 
avaliativa sugerida por Edwards e Ewen11, pois os instrumentos ganham mais 
probabilidades de gerar informações fidedignas sobre o desempenho. A inclusão 
de outras fontes de avaliação permite que os feedbacks sejam emitidos por 
múltiplas fontes, servindo ao propósito de orientar e aprimorar o processo.

A tendência da supervalorização do trabalhador em relação ao seu próprio 
desempenho pode ser demonstrada a partir da comparação dos resultados destes 
com os resultados atribuídos pelos supervisores. Nas três perspectivas, os 
trabalhadores avaliaram seu próprio desempenho de forma superior à avaliação 
dos supervisores, o que reforça a necessidade de utilização de mais de uma 
fonte de avaliação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de desempenho por competências demonstrou benefícios 
em sua aplicação na rede pública de saúde ao permitir a participação coletiva, 
durante todo seu processo de formulação. Este envolvimento dos trabalhadores 
permitiu a familiarização deles com o tema e com as competências descritas 
para sua função, contribuindo para que o momento da aplicação da avaliação de 
desempenho transcorresse de forma natural. 

Este modelo de avaliação é passível de implementação na rede pública de 
saúde, desde que sejam feitos os ajustes necessários, devido às peculiaridades 
existentes nestas instituições. As dificuldades relacionadas à implementação 
deste modelo estariam voltadas para a sua operacionalização, pois requer em 
que a formulação e a aplicação sejam feitas de forma participativa e interativa, 
envolvendo os trabalhadores, para o que há de investimentos constantes. 

As dificuldades na adesão a este modelo de avaliação poderão ser 
minimizadas se a avaliação de desempenho estiver vinculada a uma política 
eficiente de Recursos Humanos, e inserida no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos, conferindo-lhe significado e valor e incentivando um maior 
comprometimento, pelo fato de os resultados influenciarem na progressão da 
carreira profissional. 

Pode-se ainda investir com mais ênfase na sensibilização, tanto dos 
trabalhadores como da direção do hospital, no processo de avaliação de 
desempenho, para que estes atores possam conhecer as vantagens desta 
modalidade de avaliação, possibilitando o aumento do envolvimento consciente, 
ao longo das etapas de construção e aplicação da proposta avaliativa.

Sugerimos que este modelo de avaliação de desempenho por competências 
seja aplicado em outros setores do hospital, com outras categorias profissionais 
e em outros espaços que prestam serviços de saúde, para que sua efetividade 
seja reforçada.
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O PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE E A DEMANDA POR ATENÇÃO ESPECIALIZADA

RESUMO

Estudo de caso realizado na rede básica da microrregião 6.3, Distrito Sanitário 6, 
município de Recife-PE que analisou o processo de trabalho das equipes de saúde da 
família e sua influência no perfil de encaminhamento para assistência especializada. 
Optou-se por uma triangulação de métodos para coleta e análise dos dados, onde foram 
realizadas análise do banco de dados do Sistema de Regulação Municipal, das fichas de 
encaminhamento ao especialista, observação direta e grupos focais. 
Evidenciou-se que o processo de trabalho das equipes de saúde da família é caracterizado 
por fragilidade no acolhimento, cuidado médico-centrado, inexistência de atividades 
preventivas coletivas. A interação desses aspectos com a falta de profissionais médicos 
na atenção básica parece contribuir para ampliar a demanda por assistência especializada.

Palavras Chave: Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Atenção Primária a 
Saúde; Atenção Secundária à saúde; Saúde da Família

INTRODUÇÃO

O acesso aos serviços de saúde no nível da atenção especializada tem sido 
um ponto importante de estrangulamento da gestão da saúde nos municípios. 
Há uma grande demanda por recursos assistenciais, num contexto de oferta 
insuficiente e, muitas vezes, utilizada de forma irracional, que tem resultado 
em longas filas de espera para alguns procedimentos, causando atraso no 
diagnóstico e tratamento dos pacientes.  

Essa pesquisa surgiu para tentar responder algumas questões aparentemente 
contraditórias do cotidiano da regulação assistencial dos municípios, uma vez 
que se observaram, no mesmo território, unidades de saúde que possuem elevada 
demanda reprimida para determinadas consultas e exames especializados e, 
ainda assim, apresentam elevado percentual de absenteísmo dos pacientes que 
são agendados para essa mesma assistência especializada.  

Embora muitas hipóteses sejam levantadas para explicar o elevado 
absenteísmo, tais como: dificuldades de comunicação entre as unidades de 
saúde e os pacientes e a falta de recursos financeiros dos pacientes para pagar 
o transporte, também se interroga se não estaria havendo encaminhamentos 
desnecessários para assistência especializada, de tal forma que o paciente, 
mesmo tendo uma consulta e/ou procedimento agendado, não sinta necessidade 
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de consumir determinado serviço. Nesse caso, talvez existam aspectos dos 
processos de trabalho dos profissionais das unidades básicas que dificultam a 
identificação da necessidade da população para utilizar serviços de saúde e, 
dessa forma, colaboram para aumentar as falhas nos encaminhamentos para 
assistência especializada. 

Os serviços de atenção primária são, geralmente, o primeiro ponto de 
contato da população com a rede de assistência do município. Os usuários 
procuram, nos serviços de saúde, ações preventivas ou uma ação/intervenção 
que diminua o sofrimento causado por uma doença. Os processos de trabalho 
em saúde são organizados para dar resposta a essas demandas que levaram o 
paciente ao serviço, e “valendo-se dessa resposta, reitera-se ao usuário o que ele 
precisará consumir em situação semelhante, bem como onde buscar”.1 Logo, 
a organização das ações de saúde para a produção e distribuição efetiva dos 
serviços será não apenas uma resposta a necessidades, mas, imediatamente, um 
contexto instaurador destas, ou seja, gerador de demandas assistenciais2. 

Além desses aspectos, sabe-se que a incorporação tecnológica nos 
processos de trabalho dos profissionais de saúde, especialmente no campo do 
diagnóstico, a ação da mídia e os padrões culturais de uma dada sociedade 
também podem influenciar no perfil de demanda por serviços de saúde3.

A assimetria de informações quanto ao processo de saúde e adoecimento 
torna o paciente dependente da prescrição médica para estabelecer que ações e/
ou procedimentos são necessários para sua cura. As consequências dessa forma 
de organização das ações assistenciais sobre a população são diversas, pois o 
usuário do serviço de saúde, geralmente, não possui informações suficientes 
para discernir sobre a real necessidade de um dado procedimento que lhe 
foi indicado pelo profissional de saúde. As solicitações de procedimentos 
diagnósticos ou de medicamentos, por exemplo, geralmente, são consideradas 
por ele como necessárias4.

O foco da atenção à saúde com base no procedimento induziu a formação de 
opinião da população de que essa é a forma mais adequada para cuidar da saúde. 
Essa realidade influencia o modo como os profissionais e usuários “percebem 
o serviço de saúde, criando por assim dizer, processos de subjetivação que 
produzem uma dada forma de ver e se relacionar como mundo da saúde” 5. 

E, desta forma, vê-se aumentar, no cotidiano dos serviços de saúde, situações 
de conflito entre usuários e profissionais de saúde, quando esses divergem no 
tocante à necessidade de encaminhamento para outros serviços assistenciais. É, 
nesse momento, que entra em conflito a “construção imaginária da demanda”, 
por parte da população, e a percepção de “necessidade tecnicamente orientada 
pelo profissional, a partir de uma escuta qualificada e responsabilização por seu 
problema de saúde” 5.
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É possível observar, no modelo assistencial ainda predominante no nosso 
país, que os serviços são constituídos, não em função de necessidades de saúde, 
e sim, a partir da existência de uma demanda potencial.  Além disso, esse modelo 
assistencial caracteriza-se por uma organização do trabalho em saúde, cuja 
ênfase está nos aspectos biológicos e na cultura consumidora de procedimentos 
do complexo médico – industrial, contribuindo, assim, para o aumento da 
demanda para especialistas e o alto consumo de exames complementares6. 

A realização de estudos sobre a organização dos processos de trabalho 
desenvolvidos nos serviços de atenção primária pode ajudar a identificar 
aspectos que impactam diretamente no perfil de demanda para os outros níveis 
assistenciais, gerando assim subsídios para o planejamento de ações que 
favoreçam a construção da integralidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo desse trabalho foi analisar como o processo de trabalho das 
Equipes de Saúde da Família (ESFs) tem influenciado na geração de demanda 
para a assistência especializada.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de caso sobre o processo de trabalho em saúde das 
ESFs e a demanda por atenção especializada. 

A necessidade de realizar um estudo de caso surge do desejo de 
compreender fenômenos sociais complexos, tais como são os objetivos 
propostos por essa pesquisa. Esse tipo de estudo é a estratégia mais escolhida ao 
se examinar acontecimentos contemporâneos, em que não se podem manipular 
comportamentos relevantes7. Os resultados desse tipo de pesquisa são 
“generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou universos”. Esse 
tipo de estudo não representa uma amostragem, e, ao fazer isso, “seu objetivo 
é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar 
frequências (generalização estatística)” 7.

Para realizar esse estudo, optamos por escolher uma condição traçadora 
para análise do processo de trabalho das ESFs. O conceito de traçador é 
originário das pesquisas em ciências biológicas e estudos clínicos e tem sido, 
frequentemente, aplicado ao campo da avaliação de serviços de saúde8. O 
pressuposto é que a forma como uma equipe de profissionais de saúde administra 
sua intervenção sobre uma determinada condição (chamada traçadora, por 
reunir certas características), será um indicador da qualidade geral do cuidado e 
do sistema que fornece aquele cuidado. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi escolhida como condição 
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traçadora, por se constituir um dos problemas de saúde de maior prevalência 
no Brasil e porque a Estratégia de Saúde da Família, conforme preconização do 
Ministério da Saúde, tem na população que vive com HAS um grupo populacional 
prioritário no conjunto de ações de saúde que devem ser desenvolvidas pela 
equipe de saúde9. 

Considerando que o foco do nosso estudo é o processo de trabalho das 
ESFs e sua relação com a geração de demanda por assistência especializada, 
escolhemos a Cardiologia, por esta ser uma importante área especializada para 
garantir continuidade no cuidado de pacientes que vivem com HAS.  

Escolheu-se o município do Recife, Pernambuco, para realização da 
pesquisa. Esse município está organizado em 6 regiões político-administrativas, 
denominadas, no âmbito da saúde, de distritos sanitários (DSs). Para melhor 
gestão das políticas nesses territórios, cada DS está dividido em microrregiões 
(MRs). Esse estudo foi realizado na MR 6.3 do DS 6, que possui área territorial 
de 426 hectares, é formada por um único bairro, denominado Cohab, e tem 
população de 67.283 habitantes. Dos residentes da MR 6.3 com idade superior 
a 10 anos, 92,6% são alfabetizados10.

Essa MR foi selecionada com base nos seguintes critérios: 1) possui co-
bertura total de atenção básica acima do recomendado nas portarias normativas; 
2) possui oferta de serviços de Cardiologia regulada através das centrais de 
marcação de consultas/exames (municipal e distrital); 3) apresenta um elevado 
número de ESF com demanda reprimida para assistência cardiológica.

O período de estudo foi de janeiro a dezembro de 2009, ano-base dos 
dados secundários, e de janeiro a maio de 2010, quando estivemos em campo 
coletando dados primários através da observação direta e dos grupos focais. 

A primeira etapa da pesquisa constituiu-se na coleta e análise de dados 
secundários disponíveis no Saúde Sistema da Central de Regulação (SSCR) e 
nas fichas de encaminhamento utilizadas pelas ESFs da MR 6.3 para referenciar 
pacientes para a assistência especializada em Cardiologia no município do 
Recife.

Iniciamos a coleta de dados em janeiro de 2010, quando buscamos, na 
Diretoria Geral de Regulação em Saúde da Secretaria de Saúde do Recife, o banco 
de dados referente às marcações de consultas especializadas de Cardiologia que 
as unidades de saúde da família da MR 6.3 realizaram, no período de janeiro a 
dezembro de 2009. 

Durante os meses de abril a maio de 2010, visitamos as unidades de saúde 
da família (USFs) e analisamos um total de 149 fichas de encaminhamento para 
consultas cardiológicas que estavam, na ocasião da nossa visita, aguardando o 
agendamento das consultas especializadas.

Após a coleta, os dados foram organizados e analisados de acordo com 
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as variáveis construídas a partir do conteúdo das fichas de encaminhamento ao 
especialista e dos dados disponíveis no banco de dados do SSCR. Dessa forma, 
consideramos as seguintes variáveis: 

a. Unidade Solicitante: entendida como a USF que encaminhou o pa-
ciente. 

b. Unidade Executante: entendida como a unidade de saúde para a qual 
o paciente foi encaminhado.

c. Diagnóstico Inicial: entendido como o diagnóstico ou a hipótese diag-
nóstica identificada pelo médico da ESF na ficha de encaminhamento 
ao especialista.

d. Justificativa do Encaminhamento: entendida como o conjunto de as-
pectos clínicos que motivaram o encaminhamento ao especialista.

e. Cota Mensal de Consultas em Cardiologia: entendida como o quan-
titativo de consultas médicas em Cardiologia disponibilizadas para 
cada ESF.

f. Cota Total de Consultas de Cardiologia Utilizadas: entendida como 
o total de consultas de Cardiologia agendadas através da central de 
regulação do Recife. 

g. Demanda Reprimida: entendida como o total de pessoas encaminha-
das pelas ESFs para atendimento cardiológico e que estão aguardando 
marcação da consulta. 

A observação direta foi realizada quando visitamos algumas USFs para 
coletar dados das fichas de encaminhamento e conversamos com os responsáveis 
pela marcação das consultas e gerentes dessas unidades sobre demanda por 
atenção especializada, facilidades e dificuldades no processo de agendamento, 
relação com a central de regulação e com os serviços de referência. 

Além disso, participamos de uma reunião, chamada de apoio matricial, 
que reuniu médicos e alguns enfermeiros de saúde da família da MR 6.3 e o 
cardiologista da unidade de referência dessa microrregião. Esse foi o primeiro 
encontro coletivo das equipes da atenção básica (AB) com o especialista 
de Cardiologia e o tema eleito para debate foi o tratamento da hipertensão. 
Durante essa reunião, apresentamos o nosso projeto de pesquisa e solicitamos 
autorização do grupo para gravar as discussões. 

Também utilizamos a técnica de grupo focal com os profissionais que 
compõem as ESFs, a saber: agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico, 
auxiliar de enfermagem e agente administrativo, onde construímos o fluxograma 
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descritor do processo de trabalho das equipes.
O grupo focal é uma técnica que possibilita a coleta de dados a partir 

de encontros e discussões coletivas entre pessoas que possuem características 
comuns de vida, trabalho, ou pensamento. Nesses grupos, pode ser possível 
identificar conhecimentos, opiniões, representações, atitudes e valores dos 
participantes, o que possibilita uma análise em profundidade de dados obtidos 
nessa situação de interação grupal11. 

Escolhemos realizar os grupos focais como estratégia de coleta de dados, 
pensando no que comenta Minayo12:

[...] no âmbito de determinados grupos sociais atingidos 
coletivamente por fatos ou situações específicas, desenvolvem-se 
opiniões informais abrangentes, de modo que, sempre que entre 
membros de tais grupos haja intercomunicação sobre tais fatos, 
estes se impõem, influindo normativamente na consciência e no 
comportamento dos indivíduos.

Considerando que as percepções, atitudes e opiniões são socialmente 
construídas, Westphal, Bógus e Faria11 afirmam que a expressão das mesmas 
é mais facilmente identificada durante um processo de interação, em que os 
comentários de alguns sujeitos podem fazer emergir a opinião de outros. Além 
disso, durante os grupos focais é possível perceber não somente ‘o quê’ pensam 
os sujeitos, mas também ‘porquê’ eles pensam de determinada forma11.

Com essa compreensão, o grupo focal evidenciou ser como uma técnica 
bastante apropriada aos propósitos deste estudo, que se propunha analisar o 
modo de organização do processo de trabalho das equipes e a maneira como 
suas características interferem na produção do cuidado à saúde e na geração 
de demanda para outros níveis assistenciais. Além disso, os espaços coletivos 
de discussão e análise possibilitam o desenvolvimento da capacidade crítica 
dos sujeitos, em que a autoanálise do seu processo de trabalho gera uma certa 
desacomodação do pensar e fazer com potência para intervenções no cotidiano 
dos serviços.

Segundo Westphal13, o critério de seleção dos participantes para o grupo 
focal é intencional e se fundamenta no entendimento de que a “posição que o 
indivíduo ocupa na estrutura social se associa à sua construção social da reali-
dade”. Assim, após observação sobre a participação dessas equipes na reunião 
de apoio matricial e durante as visitas às unidades de saúde, escolhemos realizar 
os grupos focais com duas das USFs da MR 6.3, que denominamos USF ‘X’ e 
‘Y’. A escolha dessas USF foi intencional e a partir da orientação da gerência de 
território, que indicou algumas equipes que possuíam boa organização interna e 
profissionais mais colaborativos. 
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Seguindo orientações descritas por Westphal13, o roteiro da discussão foi 
composto por um elenco de questões abertas, com foco nos temas de interesse 
e em coerência com os objetivos da pesquisa, e serviu como guia para o mode-
rador coordenar a discussão. 

Os grupos focais foram coordenados pela própria pesquisadora, que atuou 
como moderadora da discussão, procurando viabilizar que cada participante 
pudesse expressar suas opiniões e pareceres a respeito do tema proposto e 
focalizando o debate nas questões mais pertinentes. Ademais, para garantir 
a fidedignidade na coleta dos dados, a discussão foi audio-gravada, com o 
conhecimento e autorização dos participantes, que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Cada uma das USFs que participaram dos grupos focais tinha duas ESFs, 
e ambas estavam incompletas. Na USF ‘X’ a ESF1 estava sem médico e na USF 
‘Y’, a ESF1 estava sem médico e a ESF2 estava sem enfermeira. O quadro 1 
apresenta o quantitativo de profissionais que participaram dos grupos focais. Na 
USF ‘X’ apenas a médica não participou e justificou que tinha um compromisso 
familiar importante. 

Quadro 1 – Número de profissionais que participaram dos grupos focais por unidade de saúde da 
família, no mês de abril de 2010, no Distrito Sanitário 6, Recife –PE.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a análise dos dados qualitativos, utilizamos a técnica de análise 
de conteúdo, que se adequa a estudos que visam a apreensão de mensagens 
reveladas ou ocultas, num esforço de “vigilância crítica frente à comunicação 
de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação” 12.

Compartilhando deste mesmo entendimento, Chizzotti14 explica que, na 
análise de conteúdo, as informações são compreendidas no contexto cultural 
em que os atores sociais as produzem, sendo que se busca verificar como este 
contexto influencia na forma e no conteúdo dessas informações. Assim, a análise 
precisa considerar, sobretudo, as entrelinhas, porque “muitas vezes o que está 
nas linhas é precisamente o que não se queria dizer” 15.
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Segundo Bardin16, a análise de conteúdo consiste num conjunto de técnicas 
das comunicações que objetiva a descrição do conteúdo das mensagens que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção destas mensagens. 

Todos os dados discursivos (entrevistas) e os registros de campo (das 
observações) foram analisados seguindo uma sequência cronológica de pré-
análise, exploração do material, tratamento e interpretação16.

Para analisar o processo de trabalho das ESFs, construímos o fluxograma 
descritor do processo de trabalho no cuidado com um paciente hipertenso du-
rante os grupos focais. O fluxograma descritor foi definido como a “representa-
ção gráfica do processo de trabalho que ajuda a analisar o caminho percorrido 
pelo paciente na busca pela assistência a saúde” 6 e tem sido utilizado em vários 
estudos como uma ferramenta importante para análise dos fluxos assistenciais 
(caminhos percorridos pelo usuário) e dos processos de trabalho (modos de 
organização e implementação das diversas práticas profissionais e como se in-
terseccionam) no âmbito dos serviços de saúde17-19.

O fluxograma é representado por três símbolos, convencionados 
universalmente: a elipse, que representa sempre a entrada ou saída do processo 
de produção de serviços; o losango, que indica os momentos em que deve haver 
uma decisão para a continuidade do trabalho; e um retângulo, que diz respeito 
ao momento de intervenção, ação sobre o processo20.

Nesse sentido, Merhy21 considera que quaisquer serviços assistenciais de 
saúde podem ser enquadrados na sequência mostrada pelo diagrama resumido, 
apresentado na Figura 1: 

Figura 1 - Fluxograma Descritor de uma unidade de saúde

  

Fonte: Adaptado de Merhy21

Assim, a construção do fluxograma descritor nesta pesquisa objetiva 
possibilitar uma melhor visualização das informações colhidas através dos 
grupos focais, sobre o modo de organização dos processos de trabalho das 
ESFs no atendimento dos pacientes com HAS e no modo de organização para 
referência e contrarreferência na assistência especializada. 

Decisão 
de 

ofertasRecepção SaídaCardápioEntrada
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A oferta e demanda por consultas de cardiologia

A MR 6.3 possui 14 USFs com 31 ESFs. No entanto, apenas cinco USFs 
estão com as equipes completas. Nas outras nove unidades havia equipes com 
falta de médico ou enfermeiros (Tabela 1):

Segundo a gerência de território da MR 6.3, este é um dos territórios que 
tem maior número de ESF incompletas, primeiro porque existe uma dificuldade 
muito grande de contratar profissionais médicos que queiram trabalhar na 
estratégia de saúde da família e, além disso, os profissionais queixam-se muito 
da dificuldade de acesso geográfico às unidades de saúde.

Tabela 1 – Distribuição do número de ESFs completas e cotas mensais de consultas de 
cardiologia por unidade de saúde da família, MR 6.3, Recife, abril de 2010.

* Equipes de Saúde da Família
Fonte: Saúde Sistema da Central de Regulação, Diretoria Geral de Regulação do Sistema, 
Recife-PE; Gerência Operacional de Assistência à Saúde, distrito sanitário 6, Recife, PE
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O conjunto das USFs da MR 6.3 dispõe de 240 cotas mensais para 
marcação de consultas especializadas de Cardiologia, sendo 150 (62,5%) nas 
policlínicas municipais, localizadas no distrito sanitário 6, e 90 (37,5%) no 
hospital filantrópico de referência, localizado no DS 1 (Tabela 1).

O acesso a essa assistência especializada é viabilizado através da 
distribuição de cotas mensais e é regulado por centrais de marcação. A Central 
de Regulação do Recife realiza a marcação das consultas para o serviço 
filantrópico, enquanto pequenas centrais de marcação, que funcionam dentro 
das policlínicas, regulam a oferta desses serviços. As cotas assistenciais, sejam 
de consultas ou exames, são definidas pela Diretoria Geral de Regulação do 
Sistema (DGRS) e pelas Gerências Operacionais de Atenção à Saúde (Goas) 
de cada DS. Nessa tarefa, as equipes técnicas de cada uma dessas instâncias 
distribuem a oferta de serviços existentes, utilizando como critérios o número de 
pessoas residentes em cada território (distrito sanitário ou microárea), número 
de USFs e ESFs, além da localização de cada unidade solicitante e dos serviços 
de referência.

Nesse estudo, utilizamos apenas o banco de dados do SSCR, porque o 
sistema de marcação das policlínicas apresentar várias inconsistências nas 
variáveis analisadas.

Algumas unidades apresentaram uma média de agendamentos maior do que 
a quantidade de cotas disponibilizadas. Isso se deve ao fato de que as unidades 
de saúde também podem marcar consultas, através da médica reguladora, para 
os pacientes que apresentam prioridade clínica e não podem esperar muito. 

Durante as visitas às unidades de saúde, identificamos uma demanda 
reprimida de 190 pessoas que estavam aguardando uma vaga para consulta 
cardiológica (Tabela 2). É interessante observar que, das cinco USFs que não 
apresentaram demanda reprimida nesse período, apenas uma estava com as ESFs 
completas (Tabela 1). Esse dado confirma o depoimento de alguns profissionais 
responsáveis pela marcação das consultas, quando justificaram a diminuição da 
demanda reprimida em suas unidades de saúde: “a demanda reprimida diminuiu 
muito porque estamos sem médico”. Esses profissionais informaram ainda, que 
a demanda reprimida diminuiu muito quando eles começaram a orientar os 
usuários a procurar outros serviços de referência: “Eu oriento os pacientes sobre 
a existência de outros serviços (...) pra eles não esperarem tanto”. 
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Tabela 2 – Agendamento de consultas de Cardiologia no hospital filantrópico, no período de 
janeiro a dezembro de 2009, e demanda reprimida, no período de 15 de abril a 15 de maio de 
2010-MR 6.3, Recife, maio de 2010.

Nota: a demanda reprimida foi calculada a partir da contagem das fichas de encaminhamento 
para consulta de cardiologia que estavam arquivadas nas USFS, aguardando vaga para 
agendamento de consulta. 
Fonte: Saúde Sistema da Central de Regulação, DGRS; Unidades de Saúde da Família, MR 6.3, 
Recife-PE.

Além da grande quantidade de pessoas aguardando a marcação de 
consultas cardiológicas, chama a atenção a orientação dada aos usuários 
sobre a possibilidade de procurarem outros serviços em busca do atendimento 
especializado de que precisam. Esse tipo de informação em parte pode ampliar 
o “leque de opções” de atendimento da população. Mas, não existe nenhuma 
garantia de acesso para essas pessoas que vão buscar, por conta própria, a 
marcação de consultas n os serviços de referência (geralmente, sob gestão 
estadual). Além disso, essa situação dificulta a estimativa real da demanda 
reprimida por assistência especializada e a continuidade do cuidado desses 
pacientes, já que os mesmos dificilmente conseguem esse atendimento e acabam 
desistindo, como relatado no depoimento das ESFs.   

Quando não existe um processo de trabalho cuja organização objetive a 
integralidade do cuidado e que busque orientar os percursos assistenciais, o 
usuário acaba fazendo 
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[...] o seu próprio caminhar pelas redes de serviços, induzindo 
consumo de procedimentos. Essa prática é altamente perversa, 
podendo levar a erros diagnósticos, acessos negados, Procedimentos 
mais onerosos e não efetividade do cuidado. Muitas vezes só o 
usuário consegue recuperar a história da sua peregrinação, sendo o 
seu próprio “fio condutor”.22

O Fluxograma Descritor do processo de trabalho da ESF

Durante a realização do grupo focal na USF ‘X,’ construímos o fluxograma 
descritor do processo de trabalho daquela equipe no cuidado com um paciente 
com HAS. Iniciamos o grupo focal com a equipe descrevendo o caminho que 
um usuário com suspeita de hipertensão deve fazer para ser atendido na USF. 

Para o usuário ser atendido pelo médico da equipe, nesta USF, é necessário 
enfrentar uma fila que se forma durante a madrugada e conseguir uma das fichas 
que lhe dará a garantia do atendimento. Semanalmente, são distribuídas 40 
fichas para marcação de consultas médicas de adultos, em geral. Essas fichas 
são divididas em dois dias de marcação. Os usuários que não conseguirem pegar 
ficha têm que retornar outro dia para tentar novamente. 

Quando a USF ‘X’ é aberta, às 7h30min, os usuários se dirigem à 
recepção e agendam a sua consulta médica para a semana seguinte. Em casos 
de intercorrência, ou seja, pacientes com febre, dor ou mal-estar, existem duas 
vagas para atendimento, sem precisar de agendamento prévio. Se, durante a 
consulta, o médico solicitar exames complementares, o paciente pode optar por 
realiza-los num laboratório conveniado ou no laboratório municipal. Segundo a 
equipe da USF ‘X’, a maioria dos pacientes prefere fazer os exames no serviço 
municipal, porque a coleta do material é realizada na própria USF e, nesse 
caso, o usuário não tem custo com transporte. Para realizar o exame, o usuário 
precisa fazer o agendamento antecipadamente. A marcação dos exames para o 
laboratório municipal é realizada uma vez por mês, na USF que possui uma cota 
específica de exames de patologia clínica.  Essa é a segunda fila que o usuário 
precisa enfrentar, também na madrugada, para conseguir seu atendimento. Os 
usuários que podem pagar pelo seu transporte podem realizar os exames no 
laboratório conveniado, onde a coleta para os exames é realizada diariamente.

Outro aspecto ressaltado pela ESF é que a marcação através da ‘fila na 
madrugada’ dificulta o acesso da população que reside mais distante da USF, 
porque as pessoas não conseguem chegar cedo à unidade. Os idosos e gestantes 
são priorizados no agendamento dos exames e não precisam ir para a fila. 
Geralmente, agendam seus exames na recepção da USF, após a consulta.

Quando o usuário é encaminhado para um atendimento especializado, ele 
deve procurar a recepção da USF, deixar a ficha de encaminhamento com o 
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profissional responsável pela marcação das consultas e aguardar até que seu 
atendimento seja agendado. 

Após a marcação desse atendimento, as agentes comunitárias de saúde 
(ACSs), comumente, levam a ficha de encaminhamento ao especialista, com 
as informações do agendamento, na casa do usuário. Se, durante a consulta 
especializada, for solicitado algum exame especializado, o paciente retorna à 
USF para que seja feito o agendamento do referido exame. Quando o exame é 
agendado e realizado, o paciente precisa voltar à USF para agendar a consulta 
de retorno para o especialista.
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Análise do fluxograma do processo de trabalho

O modo como se dá a entrada dos usuários com suspeita de HAS no 
circuito de cuidado da USF revela como o acesso a esse serviço é restrito.  
Percebe-se que não existe acolhimento dos usuários, e que aqueles que não 
“conseguem” pegar a ficha para consulta médica têm sua entrada na USF adiada 
por, pelo menos, uma semana.

Em sistemas de saúde organizados hierarquicamente por nível de atenção, 
como seria o caso brasileiro, o ponto de primeiro contato do sistema, a AB, 
deve ser de fácil acesso23. No entanto, a realidade estudada, demonstra que a 
disponibilidade de um serviço em um determinado local não garante sua efetiva 
utilização 24 e que, apesar da Saúde da Família se constituir numa estratégia 
técnica e política “com potencial para equalizar a relação oferta-demanda, na 
prática ainda não conseguiu desburocratizar o acesso aos serviços” 25.

Alguns estudos realizados no município do Recife, a partir da percepção 
dos usuários sobre a qualidade dos serviços de saúde26,27, apontam para falhas 
relacionadas ao acesso, a forma como os profissionais tratam os pacientes, ao 
acolhimento e à baixa resolubilidade. 

A ausência de acolhimento nas USFs ajuda a consolidar um certo modo 
de organização de ações de saúde que privilegia a competição pela busca da 
assistência e exclui do atendimento uma parcela significativa da população.  É 
importante reorganizar, nos serviços de saúde, o acesso universal a partir da 
mudança no atendimento por ordem de chegada, que é apropriado para outros 
tipos de serviço, como bancos ou supermercados, mas inadequado para a saúde28. 

O acolhimento se concretiza no receber bem, na escuta atenta da demanda 
de cada usuário, buscando formas de compreendê-la e, sempre que possível, 
dar resolutividade à mesma. E, quando associado à avaliação de risco clínico, 
ou seja, ao atendimento e à resolutividade de cada necessidade de forma 
diferenciada, pode auxiliar na reorganização do processo de trabalho29. 

A resolutividade na rede básica também está relacionada “à ação acolhe-
dora, ao vínculo que se estabelece com o usuário, ao significado que se dá na re-
lação profissional/usuário” 30, pois dessa forma seria possível identificar o risco 
clínico apresentado por cada usuário que procura atendimento na USF. Ao invés 
de excluir uma parte da população que procura os serviços de saúde, pelo crité-
rio de disponibilidade de fichas, os usuários teriam direito a escuta, orientação 
qualificada e adequada de acordo com a necessidade de cada um.   

Outro aspecto importante é a centralidade do cuidado na figura do 
profissional médico. As visitas domiciliares das ACSs são tratadas como uma 
espécie de triagem para consulta médica. O acesso às ações dentro da USF, 
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como exames, medicação e grupo educativo (quando existe) se dá a partir do 
diagnóstico médico. Isso pôde ser observado no discurso de alguns membros da 
ESF, quando questionamos sobre a oferta de cuidados que estas equipes faziam 
para esse grupo populacional: Quem pode falar sobre isso é a Dra. porque ela 
é que tem o grupo de hipertensos (Aux.  Adm., USF ‘Y’). 

                  
[...] eu me sinto muito ofendida como profissional porque os 
pacientes reclamam que a equipe 2 é a que mais sofre, porque a 
população diz que o posto é uma porcaria, porque não tem médico 
[...] e nós não temos como dar uma solução ao paciente. E sentimos 
muita angústia porque uma equipe sem médico não é equipe. Um 
ônibus cheio de passageiros, mas sem motorista não pode andar 
né? (ACS 5, USF ‘Y’)

Os grupos educativos não são atividades sistemáticas e, geralmente, 
ficam sob a responsabilidade de um único profissional, a nutricionista da 
policlínica ou a enfermeira da USF.

Não temos grupo com esses pacientes. Só existe um grupo na 
unidade que acontece quando a nutricionista da policlínica vem 
aqui... às vezes a gente faz passeios e eles gostam (ACS 4, USF 
‘X’).

Tem as palestras que a enfermeira fazia, mas agora ela está de 
licença - maternidade e a gente não faz mais (...). Hoje tem grupos 
formados, onde a cada dois meses os pacientes são escutados, 
reavaliados e pegam a medicação. Mas, não tem palestra (ACS 3, 
USF ‘Y’).

      A escassez de atividades educativas corrobora com a impressão de que o 
leque de ofertas das USFs no cuidado do paciente com hipertensão é bastante 
focado no tratamento medicamentoso. Assim, dentro do processo de 
trabalho das ESFs, alguns aspectos fundamentais como hábitos alimentares e 
realização de exercícios físicos adquirem papel secundário e são considerados, 
frequentemente, atribuição de outros profissionais que não compõe a ESF: 

É difícil tratar esses pacientes porque a gente não tem nenhuma 
nutricionista que possa fazer palestra sobre dieta e dar orientações 
que são importantes pra esses pacientes [...] uma coisa muito 
importante e que em todo congresso de cardiologia a gente vê 
é a questão da mudança do hábito de vida, mas a demanda da 
gente é muito alta e a gente não consegue ver isso direito [...]. 
Porque veja, a gente está falando com você (cardiologista), mas, 
a gente deveria está investindo em mudança do hábito de vida: 
alimentação, exercício físico, [...], deveríamos prevenir e acabamos 
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só tratando porque a demanda é muito alta e não conseguimos 
fazer o preventivo. Eu acho que a gente do saúde da família ainda 
tá muito primário em relação ao hábito de vida [...] A gente não 
sabe orientar: ‘coma isso ou aquilo (MSF 1, durante a reunião de 
apoio matricial).

Embora, alguns membros das USFs consigam fazer esse tipo de crítica 
quanto ao modo de estruturação desse processo de trabalho, ainda centrado 
em aspectos curativos e medicamentosos, outros profissionais parecem ter 
uma compreensão restrita sobre o papel da AB no cuidado de pessoas que 
vivem com HAS. Quando perguntamos sobre o papel da AB junto a esse grupo 
populacional nos dois grupos focais, as equipes da USF ‘X’ ficaram em silêncio 
e não responderam, revelando, talvez, falta de clareza sobre essa questão. Já as 
equipes da USF ‘Y’ acreditam que já cumprem o papel da AB. 

Eu acho que o quê deve ser feito é o que a gente já faz. Porque 
estamos na área e já detectamos o paciente que é hipertenso e ele 
vem para o médico que o atende, então, a gente já faz a nossa parte. 
O que falta é o especialista (ACS 2, USF ‘Y’).

No Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica 
e ao Diabetes Mellitus, proposto pelo Ministério da Saúde, é salientada a 
importância da AB, na abordagem desses agravos, feita por meio do modelo de 
atenção programática que preconiza o desenvolvimento de ações contínuas e de 
alta capilaridade9.

Assim, nesse programa espera-se que o cuidado ofertado vá além do 
binômio queixa-conduta, que permita identificar assintomáticos (busca ativa), 
monitorar o tratamento, estabelecer vínculos entre a equipe de saúde-pacientes-
cuidadores e realizar educação em saúde, incorporando a realidade social do 
paciente a esse processo9. Dessa forma, esse programa é coerente também 
com a concepção da Saúde da Família, que a considera uma ‘estratégia’ para 
substituir a forma de operar do modelo assistencial vigente e transformar os 
processos de trabalho “centralizados no atendimento médico, medicamentoso, 
curativo e individual, em um modelo coletivo voltado para o atendimento multi 
e interprofissional, centrado na família e na comunidade”, onde o usuário seja 
visto de forma integral31. 

No entanto, observamos no dia a dia das equipes de saúde da família que 
estudamos a ausência de ações coletivas de educação em saúde e a existência de 
uma centralidade da assistência médica na organização do cuidado ao usuário 
com hipertensão, revelada no modo como o fluxo assistencial da unidade de 
saúde é voltado para a consulta médica.  Esses aspectos parecem revelar que as 
ações programáticas para o controle da HAS não têm sido implementadas de 
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forma integral na rede básica de saúde da MR 6.3.
Uma das justificativas apresentadas nos grupos focais para a inexistência 

de atividades preventivas é a falta de profissionais médicos em todas as ESFs 
e o número “excessivo” de famílias adstritas. Isso estaria contribuindo para 
aumentar a demanda para consultas médicas e impedindo a realização de 
atividades de promoção e prevenção à saúde.

A HAS, condição traçadora que utilizamos nesse estudo, é um grave 
problema de saúde pública no Brasil, e a despeito da multiplicidade de fatores 
envolvidos nesse problema, as ações de saúde na AB ainda priorizam muito o 
tratamento medicamentoso dessa morbidade.

Sabe-se que a abordagem preventiva, seja em grupo ou individualmente, 
precisa trabalhar os diversos aspectos psicossociais envolvidos, tanto na 
etiologia quanto no tratamento da HAS32-34. Pois, os meios de prevenção e 
tratamento, assim como as informações disponibilizadas para as famílias de 
portadores, são fundamentais no controle dessa doença35.

De modo geral, as atividades coletivas no âmbito da educação são para 
estimular o autocuidado, a autoestima e mudanças de hábitos de vida, pois são 
nesses espaços

[...] que os usuários podem trocar experiências, vivências, 
informações com outros usuários e com os profissionais, 
contribuindo para a democratização das informações, para a 
análise da realidade social, da realidade específica de trabalho em 
busca da universalização e ampliação dos direitos36.

A ausência de ações sistemáticas de promoção e prevenção pode influenciar 
na entrada na rede de serviços22. A criação de grupos de acompanhamento 
de hipertensos, ou de atividades coletivas para incentivo a atividades físicas 
“podem vincular clientelas específicas e evitar consumos desnecessários de 
serviços”.

Apesar disso, muitos profissionais de saúde tendem a “secundarizar, 
colocar na periferia do projeto assistencial/terapêutico os saberes e ações de 
caráter preventivo, educativo” e assim, deixam de construir projetos terapêuticos 
mais integrais e resolutivos, em substituição à racionalidade biomédica37.

A integralidade do cuidado prestado é construída a partir da “articulação 
entre a lógica da prevenção e da assistência, de modo que haja sempre uma 
apreensão ampliada das necessidades de saúde” 38.

Nesse contexto, a integralidade também está ligada à estruturação de 
oferta para atender as demandas e necessidades da população. Um contexto 
em que as ações assistenciais se relacionam com o modo como os serviços de 
saúde se organizam para atender a demanda, ou seja, ao sofrimento expresso por 
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cada indivíduo ao buscar um serviço de saúde. E, em contrapartida, as ações de 
prevenção, de alguma forma, se antecipam à expressão individual de sofrimento, 
podendo ser geradas a partir do conhecimento dos profissionais sobre os riscos 
e determinantes das doenças. 

Uma das dificuldades apontadas pelas equipes, principalmente pelos 
médicos no desenvolvimento do cuidado à população que vive com HAS é 
o excesso de demanda que eles precisam atender nas consultas. E citam o 
número de famílias como sendo excessivo e a ausência de profissionais 
médicos em todas as ESFs.

Há algum tempo nós vimos organizando (o atendimento a pessoa 
com hipertensão). Hoje, nós temos 450 hipertensos cadastrados só 
na equipe 1 (nossa equipe). Aí, eu passo medicação pra 3 meses 
e qualquer necessidade eu oriento que venha nas intercorrências. 
Mas, agora chegamos a um limite e não dá pra encaixar mais 
ninguém. E aqueles que não estão nos grupos, tem que vir pra fila. 
Porque não tem condições de incluí-los nos grupos. Aí, quem tem 
plano de saúde vai pra lá, outros marcam atendimento nas unidades 
de saúde próximas ao trabalho (MSF, USF Y).

A decisão de encaminhar um paciente para um especialista parece variar 
bastante entre os médicos de saúde da família. Ao analisar as justificativas 
registradas nas fichas de encaminhamento ao especialista de várias unidades 
de saúde, encontramos dificuldade em categorizar os registros de acordo com 
as queixas ou os sintomas clínicos, devido à grande variação no elenco dessas 
justificativas. Incluir estatística das fichas.

Além disso, alguns profissionais que compõem as USFs afirmaram 
que o ‘perfil do médico’ tem influenciado muito na quantidade de 
encaminhamentos para especialistas.

Essa Dra. é muito boa. Ela tenta resolver o máximo o caso do 
paciente aqui na unidade e só encaminha quando ele precisa 
mesmo (ACS 2, USF X).

Quando a médica ferista vem fazer o rodízio aqui na unidade, porque 
tá faltando médico na equipe, ela manda muito encaminhamento... 
é porquê ela é plantonista e tá acostumada a encaminhar [...]  
(Gerente de USF)

Isso está de acordo com Travassos e Martins39, quando afirmam que os 
trabalhadores de saúde têm papel relevante na definição do tipo e intensidade 
da demanda por serviços de saúde.  Conforme os resultados desse trabalho, a 
experiência e especialidade do profissional médico e o modo como ele organiza 
seu processo de trabalho podem contribuir para uma AB mais resolutiva ou um 
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excesso de encaminhamentos para assistência especializada, sem o esgotamento 
dos recursos assistenciais disponíveis na AB. 

O modo como se estrutura a oferta assistencial na AB também influencia 
na demanda por assistência especializada39. Além da influência dos usuários e 
profissionais existe outro elemento que também é determinante na geração de 
demanda assistencial: o próprio sistema de saúde, a partir dos seus obstáculos 
estruturais sejam financeiros, temporais (tempo de espera e distância) ou 
organizacionais40. 

Dessa forma, as dificuldades de acesso do usuário, tais como: o tempo de 
espera para conseguir uma consulta médica, ainda na AB, a falta de recursos 
para chegar aos serviços de referência mais distantes, o modelo tecnoassistencial 
predominante na rede básica do município do Recife, caracterizado, ainda, por 
sua centralidade em ações médicas curativas e individuais, contribuem para 
ampliar a demanda por assistência especializada.

Durante os grupos focais e a observação direta, registramos diversas fa-
las dos trabalhadores das ESFs sobre estratégias para melhorar a qualidade da 
assistência ofertada. Uma sugestão que apareceu, repetidamente, nas falas das 
equipes foi a “necessidade de inserir outros profissionais na composição da 
atenção básica”. 

Esses trabalhadores acreditam que a aproximação de profissionais espe-
cializados nas ESFs, proporcionaria um cuidado à saúde mais integral e aces-
sível, corroborando com o pensamento de Ceccim e Ferla41, quando afirmaram 
que o trabalho em equipe tem fundamental importância para a ampliação das 
compreensões e interpretações no cuidado à saúde e na constituição de linhas 
de cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de demanda por assistência à saúde é um objeto bastante 
complexo e a compreensão dos fatores que influenciam na sua gênese tem 
especial relevância para o planejamento de sistemas de saúde mais integrais e 
acessíveis. 

Alguns aspectos do processo de trabalho das equipes de saúde da família 
podem estar influenciando a diminuição da resolutividade da AB e aumentando 
a demanda por assistência especializada. Exemplo disso é a ausência de 
acolhimento, que retarda a identificação dos usuários que apresentam maior 
risco de complicações clínicas. Por outro lado, a escassez de ações de prevenção 
e promoção à saúde impede a detecção precoce e a maior eficiência no controle 
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de algumas morbidades, como a HAS, contribuindo para ampliar o sofrimento 
do usuário e para a necessidade de atenção em outros níveis do sistema de saúde. 

Na compreensão das ESFs, a implementação do apoio de equipes 
multiprofissionais especializadas na AB pode ampliar a qualidade e 
resolutividade do cuidado à saúde nesse nível assistencial.

A análise da micropolítica do processo de trabalho em saúde pode ajudar 
na identificação de aspectos que impactam na produção e percepção da demanda 
assistencial, como se demonstrou neste estudo. O fluxograma descritor é uma 
ferramenta analítica importante para esse tipo de estudo. 

Salientamos que o presente estudo apresenta limitações metodológicas 
que nos impedem de fazer generalizações quantitativas sobre o processo 
de trabalho de todas as ESFs da rede básica de saúde do Recife. Em outros 
territórios é possível encontrar aspectos da micropolítica do trabalho que 
estejam influenciando diferentemente a demanda por assistência especializada 
e a qualidade do cuidado à saúde da população.

Por fim, salientamos que o interesse no estudo da micropolítica do 
trabalho em saúde está baseado no entendimento de que a compreensão das 
intencionalidades e o modo de produção do trabalho em saúde impactam 
diretamente na organização da assistência à saúde e, por isso, têm relevância 
estratégica na luta pela construção da integralidade da assistência no SUS.
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 O PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO INTEGRAL 
À SAÚDE DA CRIANÇA DE 2 A 9 ANOS EM UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL

RESUMO

Com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu a necessidade de 
profissionais de saúde habilitados em prestar assistência ampliada e integrada em 
todos os ciclos de vida. O estudo propôs avaliar a organização do processo de trabalho 
na Atenção Integral à Saúde da Criança de 2 a 9 anos de idade, pelo médico(a) e 
enfermeiro(a) da ESF em Pernambuco. Para o seu desenvolvimento, optou-se pelo 
estudo descritivo e exploratório, dentro de uma abordagem qualitativa e quantitativa. 
Utilizou-se o roteiro de observação do prontuário de atendimento das crianças de 2 
a 9 anos das unidades de saúde, sendo analisada a ficha clínica infantil inserida no 
prontuário da família e as ações programáticas dirigidas ao grupo infantil. Os resultados 
apontaram que, apesar da evolução de uma abordagem mais holística das necessidades 
das crianças, com a implantação dos programas voltados para a atenção integral, ainda 
é marcante a cultura do modelo biomédico, uma visão estática do desenvolvimento 
infantil, realizada de forma individual, diante dos agravos. Evidenciou-se, nas análises 
dos prontuários, poucas informações, e as existentes eram centradas na doença. Houve 
uma insuficiente atenção para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil, demonstrando desacordo com as diretrizes da ESF.  A puericultura é realizada 
para as crianças até um ano, através da atuação isolada do(a) enfermeiro(a).

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Programa Saúde da Família; Saúde da 
Criança; Crescimento e Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

As crianças são seres em crescimento e desenvolvimento, com 
necessidades específicas em cada fase, pertencendo às diversas classes sociais 
com desigualdades não apenas biológicas nas fases de amadurecimento de 
suas funções orgânicas, mas socialmente determinadas, havendo uma relação 
diretamente proporcional às vulnerabilidades, aos riscos de adoecer e às suas 
condições de existência e qualidade de vida¹.

No campo da atenção à saúde, a área da criança representa um campo 
prioritário dentro dos cuidados prestados às populações. Para que essa aconteça 
de forma efetiva e eficiente, além do conhecimento sobre os determinantes 
biológicos, demográficos e socioeconômicos, se faz necessário salientar o papel 
importante que cumprem os serviços e o sistema de saúde. Dificuldades no 
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cumprimento de normas técnicas e no processo de trabalho dos profissionais, 
o não desenvolvimento de ações educativas, insuficiência de equipamentos e 
insumos, deficiência da notificação de dados são problemas que persistem, de 
forma evidente e impeditiva para uma atenção adequada². 

Em 1984, para o enfrentamento das altas taxas de morbimortalidade 
infantil, foi formulado, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério 
da Previdência e Assistência Social, o Programa de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (Paisc), com o objetivo central de assegurar a assistência integral à 
saúde da criança, através das ações básicas, como resposta do setor saúde aos 
agravos mais frequentes e de maior peso na mortalidade de crianças de 0 a 5 
anos de idade³.   

Em 1990, realizou-se, em Nova York, a Reunião Mundial de Cúpula 
em Favor da Infância, organizada pelo Unicef, com participação da OMS e 
de outros organismos internacionais. O Brasil, juntamente com outros 158 
países, assinou, nesta reunião, a “Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a 
Proteção e o Desenvolvimento da Criança”, que tinha o compromisso de fazer 
um apelo universal e elaborar um conjunto de metas relacionadas ao bem-estar 
da criança, para serem alcançadas ao longo da década. No mesmo ano, foi 
promulgada a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo os direitos e deveres 
relacionados a esse grupo etário4.

Em 1992, desenvolveu-se um dos maiores movimentos da sociedade civil 
organizada em defesa dos direitos da criança – o Pacto pela Infância. Nesta 
ocasião, 24 estados brasileiros elaboraram seus Planos Estaduais de Ação, com 
o objetivo de garantir os direitos pessoais e sociais. Outro destaque foi a Lei 
Orgânica da Assistência Social, em 1993, e, em 1996, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional5,6.

A Organização Pan-americana da Saúde (Opas), em parceria com o 
Unicef, elaboraram novos enfoques e intervenções, baseados em experiências 
anteriores, visando melhorar os indicadores da saúde infantil. O resultado disto 
foi a implantação da  Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância 
(Aidpi), adotada oficialmente no Brasil em 1996, nos municípios com Programa 
de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI) implantado, objetivando reduzir as 
taxas de morbimortalidade por desnutrição, diarreias, pneumonias, malária e 
sarampo7.

No âmbito da atenção básica, o Ministério da Saúde lançou, em 2002, 
o Caderno de Atenção Básica - Saúde da Criança: acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil; com o objetivo de adotar medidas para 
o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Estas normas de acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento foram sendo gradativamente incorporadas às 
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atividades da Estratégia Saúde da Família7.
Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromisso para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, com a finalidade 
de apoiar a organização da assistência à população infantil e possibilitar às 
equipes multiprofissionais a identificação de ações prioritárias e o cuidado 
integral para a saúde da criança que devem constar no atendimento básico a esta 
população8.

Em 2005, o Ministério da Saúde reeditou, após revisão do Cartão da 
Criança, a Caderneta de Saúde da Criança, como instrumento importante 
para a vigilância integral. A nova caderneta traz dados como alimentação 
saudável, espaço para a anotação de peso e de estatura, gráficos para anotações 
do desenvolvimento global, local de anotações de intercorrências clínicas, 
tratamentos realizados, suplementação de ferro e Vitamina A e o calendário 
de vacinação. Nesta caderneta, ressaltamos a ampliação da faixa etária para o 
acompanhamento das crianças até os dez anos, demonstrando uma preocupação 
com o cuidado integral da criança e os seus direitos como cidadã9.

Os marcos do desenvolvimento, contidos na Caderneta de Saúde da 
Criança possibilitam ao profissional de saúde dialogar com a família para 
obter informações sobre a criança, muitas vezes não detectadas no momento 
da consulta, e proporcionando as orientações necessárias. O desenvolvimento 
deve ser acompanhado pelos profissionais de saúde nas consultas agendadas, 
possibilitando a prevenção de agravos, realizando intervenções, quando 
necessário, e encaminhando para o atendimento especializado9.

Em Pernambuco, na década de 90, com o objetivo de reduzir a mortalidade 
infantil, vários projetos também foram fomentados e consolidados, como foi o 
caso do Projeto Cidadão Recife, desenvolvido neste município, implantado nos 
seis Distritos Sanitários, em conjunto com o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde. Com o mesmo objetivo, o governo estadual lançou o Projeto Salva 
Vidas, implantado em 1995, que se diferenciava do projeto nacional por adotar 
o enfoque de risco não apenas nos critérios de seleção dos municípios, mas 
também na seleção das crianças que seriam alvo da intervenção10. 

Nos anos seguintes, com o mesmo propósito de melhorar os indicadores 
de saúde da criança, foi relançado, em 1999, o PRMI, com um novo nome: 
“Criança Feliz” e teve sua implantação em 100% dos municípios. Em dezembro 
de 2006, o Programa acompanhava 38.200 crianças menores de um ano, no 
Estado11.

Acompanhando a Política Nacional de Saúde, a partir dos anos 2000, 
o governo estadual também desenvolveu, em Pernambuco, diversas ações 
paralelas a Programas existentes, com estratégias que contemplavam a 
ampliação da cobertura vacinal, ampliação dos Bancos de Leite Humano, entre 
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outros. Em relação a este último, destaca-se a implantação da Central de Leite 
Humano, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a finalidade de levar 
leite de mães que o tinham o bastante para amamentar seu filho e doar para 
mães que não conseguiam amamentar. O Incentivo ao Aleitamento Materno 
também ganhou força com o Programa Carteiro Amigo, onde carteiros também 
entregavam folders com orientações sobre aleitamento materno e incentivavam 
as mães a amamentar. 

Em 2007, o Estado de Pernambuco implantou o Programa Mãe Coruja 
Pernambucana, na perspectiva de reduzir indicadores e estatísticas ainda 
existentes, principalmente aquelas que estão diretamente ligadas à mortalidade 
infantil e materna, mediante políticas públicas estruturantes e sustentáveis. O 
Programa busca a redução da mortalidade infantil e materna, a promoção da saúde 
das gestantes e crianças de 0 a 5 anos, através de eixos estratégicos articulados que 
vão desde a notificação da gravidez pela rede de saúde, ao acompanhamento do 
pré-natal,  parto humanizado, fortalecimento dos vínculos familiares, segurança 
alimentar e nutricional sustentável. O estímulo da autonomia socioeconômica 
com geração de renda, a erradicação do analfabetismo, o direito à documentação 
até o direito à profissionalização das mulheres gestantes estão contemplados no 
Programa Mãe Coruja12.

No Estado de Pernambuco, a taxa de mortalidade infantil (TMI) vem 
se mantendo em reduzidos patamares, fato que é atribuído à diminuição da 
mortalidade nas últimas décadas, aos diversos investimentos realizados pelo 
Estado e municípios, através de Programas Nacionais, como promoção do 
aleitamento materno, terapia de reidratação oral, campanhas de imunização e 
utilização de melhores técnicas hospitalares, com o investimento em ações de 
acordo com a realidade local.

Apesar dos esforços que vêm sendo desenvolvidos, ao longo desses 
anos, na implantação de programas cuja temática enfoca o acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento infantil, essas novas práticas não vêm 
se traduzindo em indicadores satisfatórios. Por isso, ao analisar os dados 
verificamos, ainda, índices altos de morbidade e mortalidade por doenças 
diarreicas e infecções respiratórias.

Ao observar as internações por grupo de causas, no período de 2004 a 
2008, na faixa etária de 2 a 9 anos, verifica-se um importante percentual das 
doenças do aparelho respiratório (35,16; 34,99; 32,70; 33,44; 28,51), seguidas 
pelas doenças infecciosas e parasitárias (23,57; 24,60; 22,87; 21,28; 25,74), 
demonstrando com isso a necessidade do cuidado às crianças nesta faixa etária.

Em relação ao percentual de óbitos no período de 2004 a 2008, de acordo 
com a CID 10, segundo o ano de ocorrência e a causa básica, as doenças do 
aparelho respiratório (11,78; 10,47; 14,46; 10,72; 12,22) e as doenças infecciosas 
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e parasitárias (10,87; 11,46; 9,44; 11,55; 10,18) alcançaram percentuais altos; 
doenças que poderiam ser evitadas com ações de monitoramento do crescimento 
e desenvolvimento infantil.

O Ministério da Saúde definiu a Estratégia Saúde da Família como um dos 
principais eixos integradores das práticas assistenciais à criança, por meio da 
sistematização do acompanhamento infantil nas Unidades de Saúde da Família 
(USFs). A vigilância da saúde infantil, através da caderneta da criança, como 
instrumento de monitoramento do crescimento e desenvolvimento, e as políticas 
que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos devem oferecer atendimento 
mais qualitativo à criança de 2 a 9 anos, na tentativa de reverter ou melhorar os 
resultados dos dados epidemiológicos.13

Nesse estudo analisa-se como está estruturada a organização do processo 
de trabalho para a Atenção Integral à Saúde da Criança de 2 a 9 anos de idade 
pelo médico(a) e enfermeiro(a) da Estratégia Saúde da Família.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Procedimentos de coleta e fontes de informação

Os dados foram coletados mediante a análise de 340 fichas clínica infantil 
e ou cartão espelho das crianças de 2 a 9 anos, contidas no prontuário da família.

Selecionou-se a ficha clínica infantil e/ou cartão espelho como instrumento 
de observação indireta, já que se busca, através dos registros das ações 
desenvolvidas por estes profissionais, o cumprimento (ou não) dos conceitos e 
diretrizes preconizados pelo modelo de atenção à saúde (Tabela 1). 

Os passos considerados para a atenção integral à saúde da criança foram: 
avaliação do motivo do atendimento; realização de exame físico completo; 
estabelecimento de hipótese diagnóstica; conduta pertinente para cada caso 
consultado, como também a avaliação do acompanhamento do crescimento e 
do desenvolvimento, aplicação da Vitamina A e situação vacinal.

O roteiro de observação foi construído e previamente testado na USF 
do Alto do Pascoal - Recife, a partir dos critérios técnicos utilizados para a 
Caderneta da Criança e do Manual para Utilização da Caderneta de Saúde da 
Criança9; a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução 
da Mortalidade Infantil8 e o Manual Saúde da Criança: acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil14.

No período de coleta, a pesquisadora realizou, in loco, numa frequência 
de seis a oito turnos, a consulta aos arquivos das sete equipes, visto que, cada 
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equipe possui arquivos específicos para os prontuários, de acordo com a 
população adstrita.

 Foram analisados 10% do total de crianças na faixa etária do estudo, 
existente nas USFs no momento da coleta. Este percentual foi definido com 
base no cálculo de amostra do EpiInfo 6.0, considerando como variável-chave 
o preenchimento do prontuário da criança ou a existência de cartão espelho 
no prontuário, com percentual de 60%, conforme encontrado na pesquisa 
Avaliação da Implantação e Funcionamento do Programa de Saúde da Família15. 
Destacamos que este percentual não foi considerado a partir dos prontuários e, 
sim, do número total das crianças, porque nos prontuários da família, em alguns 
casos, há mais de uma criança da mesma faixa etária. Foi considerada uma 
frequência esperada de crianças acompanhadas, na puericultura, de 20%, um 
erro aceitável de 5% e um intervalo de confiança de 95%. A representatividade 
foi feita por cada equipe da USF. Foi solicitado que as equipes fizessem uma lista 
das crianças, tendo sido sorteada a primeira criança e, em seguida, analisados os 
prontuários a cada 10 crianças.

Tabela 1 – Quantitativo de crianças de 2 a 9 anos cadastradas, existentes e o número de fichas 
clínicas infantis e/ou cartão espelho analisados nas Unidades de Saúde da Família. Pernambuco, 
2010.

(*) Sistema de Informação da Atenção Básica 

              
A partir dos dados coletados, analisados e consolidados, foi realizada a 

investigação para identificar os elementos principais contidos nos prontuários da 
família, de acordo com os pressupostos definidos na pesquisa. Esses elementos 
se formaram a partir dos referenciais teóricos presentes na Política Nacional da 
Atenção Básica e da Atenção à Saúde da Criança.
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (CEP) do Centro de Pesquisa 
Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz, atendendo assim as 
definições da resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Em 13 de novembro 
de 2009, a pesquisadora recebeu o parecer nº 62/2009, aprovando o projeto 
através do parecer nº Caae 0056.0.000.095-09, a ser realizado de acordo com a 
formatação apresentada ao CEP.

RESULTADOS

Após a coleta dos dados dos prontuários da família através da ficha clínica 
infantil da criança de 2 a 9 anos, passou-se a fazer a análise no que refere à 
Atenção Integral à Saúde da Criança nesta faixa etária.

O Prontuário da Família na Atenção Integral à Saúde da criança 
de 2 a 9 anos

Ficha Clínica Infantil
Em relação à ficha clínica infantil, alvo do estudo, verificou-se, na análise 

dos prontuários, que, embora o nome da criança de 2 a 9 anos constasse na 
relação da família, na frente do envelope, ao selecionar as fichas clínicas para 
realizar as análises, em 10,60 % dos prontuários não existia a ficha específica 
da criança. Assim, nos 340 prontuários da amostragem inicial, apenas 304 
tiveram a ficha clínica infantil analisada. Ao analisar a ficha da criança dentro 
do prontuário, observou-se que 23,68% das crianças, não receberam algum tipo 
de atendimento acima de 2 anos, e 76,32% tinham ficha clínica infantil dentro 
do prontuário com atendimento acima de 2 anos (Tabela 2).

Tabela 2 - Situação da criança de 2 a 9 anos em relação ao registro dos prontuários e aos 
atendimentos em Unidade de Saúde da Família. Pernambuco, 2010
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Na maioria dos registros, foram detectadas poucas anotações; a mais 
comum se referia basicamente à queixa principal da mãe ou responsável e ao 
tratamento, caracterizando um atendimento resumido e fragmentado.

Para Bassan e Caetano16, a ficha clínica do paciente é, por excelência, um 
instrumento de registro de informações. Os autores acrescentam que a história 
clínica tem um valor inegável, da mesma forma que o registro das informações 
no prontuário, pois todos os elementos são fundamentais para a orientação das 
decisões a serem tomadas. 

Para conhecer os principais problemas que acometem as crianças, é 
necessário colher informações que apontem tanto para uma visão quantitativa 
da produção, quanto para uma avaliação qualitativa da assistência prestada17. 
Para os autores, os registros, quando encontrados e organizados na ficha 
clínica infantil, permitem analisar os aspectos favoráveis e desfavoráveis do 
acompanhamento da criança. No entanto, as equipes das USFs não têm prezado 
pela qualidade dos registros, levando à hipótese de não estarem integradas ao 
serviço, necessitando conhecer melhor a importância e a aplicabilidade dessas 
informações17.

O prontuário é um documento de extrema relevância que visa, acima de 
tudo, demonstrar a evolução da pessoa assistida e, consequentemente, direcionar 
os melhores procedimentos e assinalar todos os cuidados preventivos adotados 
pelos profissionais18.

Peso e estatura

Na análise do prontuário, verificou-se que os(as) médicos(as) e 
enfermeiros(as) da USF do Recife, em sua grande maioria, verificam e registram 
o peso da criança, mas, nas USFs das demais regiões, os registros são mínimos. 
Sabe-se que o registro sistemático do peso da criança é uma informação 
importante para o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. 
Porém, a existência do registro do peso não confere a realização de algum tipo 
de orientação ou acompanhamento. Pode-se explicar o fato, através da ausência 
de registro das informações na ficha de evolução infantil e da não existência de 
um cartão espelho, cópia do cartão da criança, anexado ao prontuário infantil. 

 Os resultados em relação à estatura são mais preocupantes: percebe-se que 
a grande maioria dos médicos(as) e enfermeiros(as) não registram a estatura, a 
informação só apareceu em 5,26 % dos prontuários consultados . Os poucos 
achados também se concentram na USF do Recife (Tabela 3).
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Tabela 3 – Registro do Peso e Estatura a partir da observação do prontuário em Unidade de Saúde 
da Família. Pernambuco, 2010.

Pereira19 ressalta a importância do uso do prontuário na ESF, como 
instrumento de trabalho, garantindo o registro das informações, de forma ágil, 
permitindo o acesso às informações coletadas por toda a equipe de saúde e, 
portanto, reunindo informações necessárias para a continuidade da atenção 
prestada.

O peso e a estatura são medidas antropométricas básicas e, para terem 
significado devem ser relacionadas à idade, sexo ou a outra variável. Estas 
medidas permitem que se situe a criança dentro de uma faixa aceita como 
satisfatória, de acordo com a referência de crescimento utilizada14. 

A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma 
criança, nos serviços básicos de saúde, é o registro periódico do peso/idade no 
Cartão da Criança e é utilizada como indicador para avaliar o estado nutricional 
da criança14.

Exame físico

Ao verificar, na ficha clínica, o exame físico completo da criança (Tabela 
4), que vai além da queixa principal, considerando os exames da pele e mucosa, 
sistema cardiovascular, respiratório e abdominal, observou-se:

Tabela 4 – Registro do exame físico completo na ficha clínica infantil em Unidade de 
Saúde da Família. Pernambuco, 2010.
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As informações da anamnese, associadas a um exame físico completo, 
poderão ser feitas por segmentos corpóreos no sentindo craniocaudal, 
possibilitando a formulação de uma hipótese diagnóstica adequada. A 
comunicação entre profissional/paciente precisa ser prestigiada e o profissional 
deve verificar sempre se a mãe/responsável o entendeu corretamente. Os autores 
acrescentam que a correta anotação das informações é um sinal de respeito, 
além do valor legal e científico20.

A história clínica oferece dados relevantes, que não podem ser obtidos por 
nenhum outro método, fundamentais para o processo do diagnóstico e da tomada 
de decisões. As informações coletadas precisam também estar registradas de 
modo a permitir a avaliação do estado clínico16. 

As consultas nas USFs são realizadas de modo tradicional, isto é, o motivo 
do atendimento é baseado na queixa da doença e recebe a prescrição de uma 
conduta ou de medicamento21. 

Os projetos terapêuticos individuais, na perspectiva da integralidade, 
não devem ser entendidos como simples aplicação dos conhecimentos sobre a 
doença, mas levar em conta as ações voltadas para a prevenção22.

Um dos aspectos fundamentais na atenção à saúde da criança é o registro 
no prontuário, para garantir o seguimento da criança23. 

Tratamento, encaminhamento e retorno

Quanto ao enfoque ao tratamento específico no atendimento à criança de 
2 a 9 anos, os resultados obtidos através da análise do prontuário demonstram 
que priorizou-se o tratamento das doenças, correspondendo ao padrão de 
consulta tradicional, ou seja, reafirmou-se a ênfase de inspiração flexneriana, 
de examinar, diagnosticar e prescrever. Na quase totalidade dos atendimentos 
analisados, o médico(a) foi o profissional que realizou as consultas nesta faixa 
etária. Os profissionais de enfermagem ficaram restritos ao atendimento até um 
ano de idade.

Quanto aos encaminhamentos para referência, não constituiu uma atitude 
predominante; neste elemento prevaleceu a resolução da maioria dos agravos 
pelo profissional da USF. Os registros encontrados para os encaminhamentos 
foram, principalmente, para os casos de patologias crônicas, acidentes, entre 
outros. 

Outro ponto avaliado na consulta de 2 a 9 anos foi a orientação do 
retorno às mães ou aos responsáveis; no prontuário, prevaleceu a ausência de 
informação. Praticamente, não há registro para nenhuma forma de retorno, seja 
para o agravo ou para acompanhamento da criança (Tabela 5).
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Tabela 5 - Registros das consultas de retorno para o seguimento da doença e para o crescimento 
e desenvolvimento na ficha clínica infantil em Unidade de Saúde da Família. Pernambuco, 2010

Ações programáticas dirigidas às crianças de 2 a 9 anos

Acompanhamento do crescimento

Ao analisar o prontuário (Tabela 6), verificou-se praticamente a inexistência 
de registros sobre as orientações que o profissional deveria dar durante o exame 
físico, referente à importância do acompanhamento do crescimento da criança.

Tabela 6 – Registro da curva de crescimento através da observação do prontuário em Unidade de 
Saúde da Família. Pernambuco, 2010

O gráfico do crescimento de uma criança, quando colocado nas mãos 
das mães, torna-se um símbolo de alteração no conceito de cuidado à saúde, 
modificação que pode trazer mais benefício às crianças do que qualquer 
procedimento tecnológico. Isto porque o gráfico representa um símbolo do 
cuidado à saúde, um meio do profissional promover a saúde e não simplesmente 
acompanhar as enfermidades17.

Acompanhamento do desenvolvimento

Em relação ao acompanhamento do desenvolvimento da criança, observou-
se, na análise do prontuário (Tabela 7), a ausência total de informações; não 
foi identificada nenhuma descrição na ficha clínica infantil, como também não 
havia cópia do cartão com informações das fases do desenvolvimento.
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Tabela 7 – Registro, no prontuário dos principais marcos do desenvolvimento em 
Unidade de Saúde da Família. Pernambuco, 2010

Conhecer os estágios etários das crianças possibilita a previsibilidade do 
comportamento infantil, o que permite avaliar e orientar intervenções quando 
necessário. Mas o envolvimento afetivo e empático com a criança é essencial 
para compreendê-la e habilita o profissional a propor ações adequadas de 
cuidado e promoção do desenvolvimento24.

Vacinação

A observação do registro do prontuário (Tabela 8), não traduziu a 
importância relatada pelos profissionais para o registro de vacinação, permitindo  
afirmar que a vacinação das crianças de 2 a 9 anos, como componente do cuidado 
integral à sua saúde, não tem sido ressaltada, na prática do atendimento a esta 
faixa etária.

Tabela 8 - Registro da vacinação através da observação do prontuário em Unidade 
de Saúde da Família. Pernambuco, 2010

As vacinas são consideradas elementos básicos para a proteção à saúde, 
possibilitando melhor qualidade de vida e bem estar da população. Nesse 
sentido, as vacinas são direitos básicos e não apenas um instrumento para 
reduzir enfermidades; deve-se ir além de simplesmente tentar eliminar os 
agentes infecciosos, e sim, diminuir a vulnerabilidade dos indivíduos25.
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Vitamina A

Neste elemento de avaliação, a pesquisa se concentrou na população 
infantil de 2 a 4 anos e 11 meses, faixa etária preconizada para o recebimento 
das doses de 200.000 UI, oferecidas às crianças de 6 em 6 meses. Nesta faixa 
etária, poucos foram os registros, conforme observado no prontuário: apenas 
1,36 dos prontuários tinham o registro da aplicação da Vitamina A (Tabela 9).

        Tabela 9 – Registro da Vitamina A no prontuário em Unidade de Saúde da Família. 
        Pernambuco, 2010.

A vitamina A é um nutriente essencial para o homem e sua deficiência 
é a principal causa de cegueira evitável no mundo; pode causar retardo de 
crescimento e aumento de susceptibilidade às infecções, estando associada às 
mortes por diarreia, em crianças.26 

Levando em consideração, a importância epidemiológica desse nutriente, 
ao lado de outros cuidados compreendidos no elenco de cuidados que integram 
as ações na atenção básica a saúde, evidencia-se a necessidade da aplicação 
sistematizada de doses a todas as crianças menores de cinco anos25.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Estratégia de Saúde da Família surgiu com o desafio de tornar concretas 
as diretrizes estabelecidas pelo SUS, romper paradigmas, e levar à reflexão 
sobre a complexidade do ato de cuidar de forma integral.

A Equipe de Saúde da Família tem, no seu núcleo principal, a figura 
do(a) médico(a), possivelmente pela crença  imputada a esses profissionais 
como capazes de influir na melhoria da qualidade de vida, pelo conhecimento 
científico na sua formação e de exercer as diversas atividades, principalmente 
fornecer respostas singulares para as necessidades da população.

Neste estudo, observou-se que os profissionais não realizam o registro 
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no prontuário, dos elementos principais para a atenção integral à criança, de 
forma adequada. Os resultados demonstraram que a consulta infantil contém 
um insuficiente número de informações e, de um modo geral, o atendimento a 
este grupo etário continua focado na queixa/doença e tratamento. 

A população infantil é “cuidada” como um adulto, vinculada a um 
atendimento oportuno para a assistência das necessidades imediatas. É delegado 
ao profissional médico o atendimento das intercorrências clínicas para essa faixa 
etária, enquanto o atendimento da enfermagem restringe-se à puericultura, para 
as crianças até um ano de vida.

Na maioria dos registros, detectaram-se poucas anotações; a mais comum 
se restringia basicamente à queixa principal da mãe ou responsável e ao 
tratamento, caracterizando um atendimento resumido e fragmentado.

Portanto, no que tange às consultas observadas através dos registros nas 
fichas clínicas infantis, as equipes ainda realizam um atendimento praticamente 
sem realizar as anotações básicas para o preenchimento das variáveis de 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Não se pode 
conceber o atendimento na USF de forma simplista. A ESF provocou a mudança 
do modelo e essa mudança demanda alterações do processo de trabalho.

A USF é um local cheio de potencialidades, permitindo aos profissionais 
médicos(as) e enfermeiros(as) estabelecer vínculos com a criança, a mãe e sua 
família, pela prática da Atenção Integral à Saúde da Criança. O acompanhamento 
das crianças de 2 a 9 anos no crescimento e desenvolvimento, coloca os 
profissionais numa posição privilegiada, permitindo-lhes conhecer a rotina da 
família, suas crenças e sua forma de organização. 

O conhecimento científico atual demonstrou que o cuidado integral da 
criança constitui a base para se alcançar um adulto saudável, em seu sentido 
pleno. A vigilância do crescimento e desenvolvimento é um instrumento de 
monitoramento que proporciona um seguimento mais adequado e integral da 
saúde da criança e, principalmente, um instrumento de educação para as mães.

Percebeu-se, nesta pesquisa, através dos registros na ficha clínica infantil, 
que as equipes das USFs estão encontrando dificuldade em operacionalizar o 
conhecimento, de acordo com as diretrizes propostas para a Estratégia. 

Ao longo dos anos, vem se buscando implantar programas que 
proporcionem transformações robustas no modelo técnico assistencial ainda 
vigente, tais como Paisc, Aidpi, PRMI, Agenda de Compromisso, entre outros. 
Mas, o estudo revelou fatores de impedimento para o adequado atendimento a 
esse grupo etário. 

Pode-se, destacar dois fatores principais relacionados a esta dificuldade de 
mudança nas práticas tradicionais na atenção à saúde, e de implantação efetiva 
das ações da ESF: a própria formação tradicional dos médicos e as demandas 
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oriundas dos pacientes e seus movimentos sociais por determinados padrões 
de cuidados médicos ainda vinculados a uma representação da assistência à 
saúde sustentada pela lógica assistencial curativa27. A principal estratégia de 
reforma dos sistemas de saúde no país é a ESF.27 Mas, percebe-se que as práticas 
e crenças dos profissionais que atuam no Programa ainda são pautadas pelo 
paradigma curativo e da atenção pelo especialista.

Para a consolidação do novo modelo exige-se uma reorientação da atenção, 
que deve passar de uma demanda espontânea para uma oferta organizada de 
serviços, na busca de uma integralidade que consiste em um conjunto articulado 
de ações de promoção, prevenção e assistência. 

A prática dos profissionais da ESF da região estudada, na atenção integral 
à criança de 2 a 9 anos, nos remete a uma reprodução de modelos anteriormente 
estabelecidos, centrado no médico e na cura do indivíduo. Os médicos são 
referência direta das crianças, e isto foi construído pelos serviços de saúde que 
adotaram a ESF.  
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
COMO INSTRUMENTO DE RESSIGNIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE ALIMENTOS NO QUILOMBO DE TIJUAÇU

RESUMO

A fome e a insegurança alimentar são problemas que atingem milhares de pessoas, 
no mundo. Na América Latina e no Caribe, existem 71 milhões de famintos, sendo 
os afrodescendentes um dos grupos mais afetados por esta situação. No Brasil, cerca 
de 10 milhões de famílias não possuem renda suficiente para garantir a segurança 
alimentar. Nas comunidades tradicionais quilombolas constata-se uma grave situação 
de insegurança alimentar, relacionada à constante ameaça ao domínio e preservação dos 
seus territórios e ao precário acesso às políticas públicas. Nesse contexto, é prioritária 
a implementação de ações políticas que possibilitem o desenvolvimento da economia 
solidária, promoção da saúde e educação com valorização da cultura, direcionadas a 
erradicar os fatores condicionantes da insegurança alimentar no país, principalmente 
dos grupos mais vulneráveis. O Programa de Aquisição de Alimentos é um forte 
aliado neste aspecto, pois faz parte da Resolução 38/2009, do FNDE, estabelecendo 
que 30% da aquisição de gêneros alimentícios da alimentação escolar devem provir 
da agricultura familiar de comunidades tradicionais. O estudo analisa as percepções 
simbólicas e sociais relacionadas à oferta de alimentos da produção da agricultura 
familiar ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio da implantação 
do Programa de Aquisição de Alimentos, como estratégia de promoção a segurança 
alimentar e nutricional, no Quilombo de Tijuaçu, Senhor do Bonfim, Bahia. Utilizou-se 
a abordagem etnográfica e seus instrumentos. Os resultados mostram os significados da 
segurança alimentar para a comunidade, que concebe e valoriza o alimento “natural” 
da terra como fonte de sobrevivência e de promoção do desenvolvimento local. Mesmo 
com as dificuldades, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é visto como uma 
possibilidade de grandes transformações, à medida que promoverá renda aos agricultores 
familiares e uma alimentação escolar saudável para os alunos. 

Palavras-chave: Alimentação: Alimentação escolar; Segurança alimentar; Agricultura 
sustentável; Grupo de ancestrais do continente africano.

INTRODUÇÃO

A alimentação se constitui em algo complexo, pois ela não serve apenas 
para satisfazer as necessidades nutricionais e possibilitar o desenvolvimento 
humano, indo muito além, representando a comunhão entre os seres humanos 
e a própria natureza, permeada de características culturais específicas de cada 
grupamento humano. O direito à alimentação é um direito individual a ser 
garantido universal e incondicionalmente ao ser humano, mas infelizmente 
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muitas pessoas no mundo passam fome. Inúmeros fatores estão relacionados 
com a fome e, dentre eles, podemos destacar a distribuição desigual de renda, 
a indisponibilidade de alimentos em algumas regiões, a falta de terras e 
recursos para produzir, o difícil acesso aos alimentos e, ainda, o processo de 
produção industrial e a globalização, que introduzem uma mudança nos padrões 
alimentares. As consequências dessa privação de alimentos são inúmeras e 
afetam vários aspectos, como os econômicos e sociais, mas principalmente o 
biológico, com o comprometimento da saúde e do desenvolvimento humano1.

A insegurança alimentar pode ser definida como a limitação ou a 
incerteza de ter acesso a alimentos adequados, em qualidade e quantidade 
suficientes, sem que essa restrição tenha, necessariamente, afetado as condições 
biológicas, como, por exemplo, o desenvolvimento físico da pessoa2. Estudos 
têm mostrado que a insegurança alimentar é um processo contínuo, composto 
por uma sequência de estágios que, na maioria das vezes, se inicia como uma 
preocupação com a quantidade de alimentos disponíveis no domicílio para 
consumo e pode vir a culminar em restrição alimentar de todos os membros do 
domicílio, caso a situação que a deflagrou não se altere3,4. No entanto, se essa 
situação perdura por um longo período começa a afetar a condição nutricional 
e de sobrevivência, principalmente de crianças menores de 05 anos, uma vez 
que condiciona o seu desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo, influindo 
na incidência e prevalência de morbidade e na potencialização de riscos de 
contração de doenças na vida adulta5.

O problema da fome e da insegurança alimentar tem uma dimensão 
global e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, particularmente em países 
em desenvolvimento, não têm alimentos suficientes para a satisfação das suas 
necessidades nutricionais básicas. A FAO constatou que, entre os grupos mais 
afetados, estão os afrodescendentes e os indígenas.6 A pobreza é considerada a 
maior causa da insegurança alimentar, pois  dificulta o acesso  aos alimentos e 
aos meios de produção, como a terra e a água, impedindo o cumprimento de um 
direito humano básico, que é a alimentação7. 

Os afrodescendentes encontram-se incluídos nos 4% mais pobres da 
sociedade brasileira e 57% das famílias quilombolas hoje pertencem à classe 
social E.8 Nessas comunidades é evidenciada uma grave situação de insegurança 
alimentar que está associada a todo o processo histórico de escravidão, exclusão 
social e dos atentados ao direito à vida e à integridade física, psicológica e moral. 
Além disso, sofrem com a constante ameaça ao domínio e preservação dos 
seus territórios, onde exercem suas atividades de subsistência e com o precário 
acesso as políticas públicas propriamente ditas, por conta da sua invisibilidade 
social e estatística9.

Estudo com comunidades quilombolas em Santarém, no Pará, identificou 
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que essas comunidades reconhecem que estão em situação de insegurança 
alimentar e consideram como fatores causais de maior relevância para esta 
situação a falta de posse da terra, a marginalidade e o analfabetismo, que podem 
influenciar o estado nutricional das coletividades pela forma como se dão a 
oferta e a disponibilidade, o acesso e o consumo dos alimentos10. 

No Brasil, desde a década de 30, várias políticas de alimentação e nutrição 
foram implementadas, com o intuito de reduzir as diferenças sociais e enfrentar 
o problema da fome, que é a principal expressão da insegurança alimentar, e com 
a finalidade de articular programas e projetos que modificassem as condições 
de nutrição e assegurassem o direito humano à alimentação adequada a toda a 
população brasileira, com atuação integrada de outros setores11.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior e mais 
antigo programa de alimentação e nutrição do país e tem por objetivo atender 
as necessidades nutricionais dos alunos, mediante a oferta de suplementação 
alimentar durante sua permanência em sala de aula, pela transferência direta de 
recursos federais, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). O PNAE beneficia 45,6 milhões de estudantes da educação básica12 e 
estima-se que, deste total, 129 mil sejam crianças quilombolas atendidas pelo 
Programa e que a alimentação escolar represente sua única refeição diária13.

Esse programa, em relação às comunidades tradicionais apresenta como 
especificidade o maior valor per capita dos recursos repassados, valendo 
ressaltar que a resolução 38/2009 do FNDE, estabelece que, no mínimo, 30% 
dos recursos federais transferidos sejam utilizados na aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, diretamente da Agricultura Familiar, priorizando 
as comunidades tradicionais.12 Essa aquisição é possível através do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), que possibilita a compra direta, sem a 
necessidade de licitação, além de promover e ampliar a inserção socioeconômica 
dos agricultores familiares, através da geração de empregos e renda e de 
proporcionar segurança alimentar e melhores condições de vida14. Dessa forma, 
o PNAE é visto como uma estratégia capaz de contribuir para a redução da 
insegurança alimentar dessas comunidades. 

Este estudo procurou analisar as percepções simbólicas e sociais relacionadas 
à oferta de alimentos de produção da agricultura familiar, ao PNAE, por meio 
da implantação do PAA como estratégia de promoção da segurança alimentar e 
nutricional (SAN), na comunidade quilombola de Tijuaçu, Senhor do Bonfim, 
Bahia, Brasil.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste trabalho foi utilizada a abordagem etnográfica e seus instrumentos, 
como a técnica de observação participante, os diários de campo e as entrevistas 
em profundidade, que conduzem a uma descrição densa dos fenômenos no 
campo do social, do simbólico e da cultura, possibilitando ao investigador 
compreender as práticas culturais dentro de um contexto social mais amplo, 
estabelecendo as relações entre fenômenos específicos e uma determinada visão 
de mundo. Para isso, o pesquisador deve considerar o real em suas diferentes 
manifestações e dar conta das áreas que constituem a totalidade da vida social 
cotidiana dos sujeitos e os pontos de vista e opiniões expressas que impulsionam 
suas ações15. 

Praticar a etnografia é descrever densamente, ou seja, retirar, através de um 
peneiramento acurado, grandes interpretações de fatos extremamente pequenos, 
mas fortemente entrelaçados e apoiados no papel da cultura, na constituição 
coletiva e individual16. Ela tem como uma de suas principais características a 
busca pelo significado do evento. Para tanto, ela exige um refinamento extremo 
dos dados que estão sendo coletados. O pesquisador, ao utilizar esse método, 
não visa procurar diretamente respostas às suas indagações mais profundas, mas 
colocar as respostas fornecidas pelos informantes à disposição do estudo.

A observação participante é um procedimento metodológico que se 
caracteriza por um período de interações sociais intensas entre o pesquisador e 
os sujeitos estudados, no meio destes17. Essa observação deu-se em diferentes 
momentos: nas reuniões da Associação, nas manifestações religiosas, na feirinha 
local, na escola e no dia a dia da comunidade.

A comunidade Quilombola de Tijuaçu

A comunidade tradicional remanescente do Quilombo Tijuaçu está 
localizada a 23 km da cidade de Senhor do Bonfim – Bahia, sede do município, 
cuja população é de aproximadamente 76.000 habitantes18, localizado às 
margens da BR 407 (Feira de Santana – Juazeiro), a 375 km de Salvador, na 
região norte do Estado. 

Segundo relatos, esse quilombo foi fundado na primeira metade do século 
XIX, quando negros fugidos do Recôncavo passaram a viver nessa localidade. 
Mariinha Rodrigues, para os moradores mais velhos, é considerada a escrava 
fugida iniciadora de toda essa trama, que, com sua sabedoria, constituiu família 
e ocupou todo o território com seus filhos e netos.

O distrito de Tijuaçu tem interação territorial com três municípios – Senhor 
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do Bonfim, Antônio Gonçalves e Filadélfia, e é formado por 14 povoados. Está 
localizado numa região seca, com vegetação característica de caatinga arbórea 
aberta.

Tijuaçu foi reconhecido como remanescente de quilombo em 1998 e, 
em 2001, foi fundada, sua Associação Agropastoril Quilombola de Tijuaçu 
e adjacências. A economia do distrito corresponde ao que é produzido na 
agricultura de subsistência, com o cultivo da mandioca, do milho, feijão, de 
algumas frutas e a criação de animais de pequeno e médio portes. Parte do que é 
produzido é comercializado nas feiras livres em Senhor do Bonfim e no próprio 
distrito. 

É uma comunidade de fácil acesso e bastante organizada, que possui 
igrejas, escolas públicas, pequenos comércios de descendentes de portugueses 
e uma unidade de saúde. A vila não possui terreiros de Candomblé, apenas em 
um dos povoados.

A família é sinônimo de união e de respeito para a comunidade quilombola 
de Tijuaçu. Geralmente, o núcleo familiar é composto pelos pais, filhos, e às 
vezes pelos netos. O comando da família é responsabilidade tanto do homem 
quanto da mulher, mas esta é quem domina realmente, pois com ela está o 
cuidado com a casa, com os filhos, com a alimentação.

São pessoas que pertencem à 4ª geração dos negros que fugiram da 
escravidão, no início do século XIX. A presença negra está na pele, nos rostos e 
no corpo dos moradores de Tijuaçu. Encontram-se pessoas que se orgulham de 
ser negros, que têm sua autoestima elevada, após tantos anos tentando esconder 
suas origens raciais, por sofrerem com a discriminação. São, em sua maioria, 
adultos jovens, mas há uma parcela significativa de idosos que alcançam 
seus 90 anos; jovens, mulheres e crianças, que, unidos por parentescos e por 
ideais, transmitem a história e reproduzem os ensinamentos deixados por seus 
ancestrais.

Primeiras aproximações

O trabalho de campo foi iniciado com o envio de uma carta da pesquisadora 
responsável pelo Projeto à Associação Agropastoril Quilombola de Tijuaçu, com 
descrição dos objetivos da pesquisa e a forma de abordagem para sua execução. 
Em seguida, foi realizada uma reunião com a comunidade, para apresentar o 
projeto e convidá-la a participar do estudo. A abordagem etnográfica da pesquisa 
foi realizada entre fevereiro e julho de 2010.

Os informantes-chaves foram identificados, inicialmente, na comunidade, 
pelo contato com as lideranças políticas, culturais e das escolas. Os sujeitos 
sociais selecionadas foram aqueles que detinham os atributos que se pretendia 
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conhecer e que tinham alguma relação com a comunidade, como os produtores 
rurais e a comunidade escolar19. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas em local, data e horários 
previamente agendados, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). Foi utilizado um roteiro semiestruturado, contendo 
questões norteadoras que tem sua origem no problema de pesquisa, apoiado em 
teorias e hipóteses relacionadas à segurança alimentar, identidade quilombola 
e políticas públicas direcionadas aos remanescentes do quilombo. É um tipo 
de entrevista flexível, não havendo sequência prédeterminada de questões e 
parâmetros de respostas. Flui livremente, a partir de um tema amplo, sendo 
aprofundada de acordo com os aspectos significativos identificados pelo 
entrevistador, utilizando como referência o conhecimento, a percepção, a 
linguagem, a realidade e a experiência do entrevistado20. 

Considerando que a fala tem significado direto, literal e explícito, 
deu-se voz aos produtores rurais, aos membros do núcleo familiar central e 
ampliado na comunidade, chefes de família de ambos os sexos, estudantes das 
escolas quilombolas, mães e donas de casa, lideranças comunitárias, jovens e 
representantes do poder público local, totalizando 14 pessoas que deram sua 
contribuição no desenvolvimento desse trabalho. 

Para registrar os dados, foi utilizada a gravação em mídia digital e o 
diário de campo, um elemento bastante utilizado nas visitas à comunidade, para 
registrar os acontecimentos, antes, durante e após a atividade, protegendo a 
fidedignidade e oferecendo maior segurança à fonte. 

Após cada encontro, houve a transcrição imediata, cuidadosa e fidedigna 
dos diálogos em meio digital, a fim de aproveitar melhor o conteúdo, pois o 
ambiente, as respostas e a contextualização estavam mais vivos na memória e 
as inferências e as análises puderam ser imediatas. 

Para delimitar a suficiência dos dados e encerrar essa etapa, foi utilizado 
o ponto de saturação, quando se considerou que as informações se tornaram 
reincidentes e deram mostras de exaustão. A escolha do ponto de saturação 
depende de critérios como a sensibilidade teórica do pesquisador, aliada à 
integração dos dados com a teoria, configurando os limites de observação da 
realidade21. 

Após a leitura exaustiva de todas as entrevistas foram identificadas as 
expressões-chaves de cada discurso, a formulação das ideias centrais e descrição 
dos significados.22 Foram assimestabelecidas as categorias/significados, que 
são as expressões adequadas para representar os depoimentos.  A submersão 
nos conteúdos possibilitou o aprofundamento e a compreensão analítica, que 
estimularam a identificação dos significados/categorias de cada fala, a fim de 
aproveitar a riqueza dos dados. Os significados tornam os depoimentos e demais 
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discursos equivalentes, porque expressam a mesma ideia. Minayo19 afirma que, 
nessa fase, é preciso compreender que os dados não existem por si só, eles são 
construídos a partir do questionamento que fazemos sobre eles, com base nos 
fundamentos teóricos.

Procurando uma visão mais realista do contexto estudado, foi utilizada 
a perspectiva de análise hermenêutica-dialética, que é a mais capaz de dar 
conta de uma interpretação aproximada da realidade. Essa metodologia coloca 
a fala em seu contexto, para entendê-la a partir do seu interior e no campo da 
especificidade histórica e totalizante em que é produzida19. 

Os aspectos éticos foram contemplados em conformidade com o item IV 
da resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96, do Ministério da Saúde 
(MS), para pesquisa em seres humanos.23 O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, sob o parecer nº 
72/2009, em 15 de dezembro de 2009. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de estudo, através da observação do cotidiano dos 
quilombolas, das suas falas e gestos, pudemos chegar a um conhecimento o mais 
próximo possível da sua realidade, através das representações que a pesquisa 
qualitativa nos possibilita, apreendendo a dimensão histórica e prática com a 
qual estas se elaboram e consequentemente o papel do PNAE na promoção da 
segurança alimentar.

Aspectos simbólicos da produção de alimentos no PNAE na comunidade 
quilombola de Tijuaçu

A comunidade quilombola de Tijuaçu sempre enfrentou várias dificuldades 
para garantir a sua sobrevivência. Seus integrantes tiveram inicialmente que 
fugir da escravidão e se refugiar em algum lugar onde pudessem viver em 
“liberdade”, enfrentaram secas severas e a fome, foram obrigados a conviver 
com a exclusão social e o racismo e hoje encaram sérios problemas para garantir 
a perpetuação da sua cultura agrícola, a agricultura tradicional familiar. 

O Quilombo de Tijuaçu situa-se numa região do semiárido, de clima seco, 
solo de baixa capacidade de infiltração, sendo a estação seca a mais prolongada 
de todas, em que a taxa de precipitação pode cair a níveis baixíssimos; os rios 
são intermitentes, o que dificulta o desenvolvimento da agricultura e da pecuária 
e dá origem à sua paisagem típica, a caatinga. A fome e a seca sempre foram 
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problemas enfrentados pelos negros de Tijuaçu. As principais secas ocorreram 
nos anos de 1900 e 1932. Foram anos de seca e de muita fome, “fome de arriar 
a barriga, de todos caírem fracos”. A seca era grande demais “e só tinha aqueles 
espinhos pequeninhos, que quando encaixa na roupa pra tirar é difícil”. Muita 
gente morreu de fome neste tempo, pois ninguém sabia o que era farinha, “não 
conhecia nada, precisando sair atrás de pedir”.

O racismo sempre foi um elemento de presença constante na comunidade, 
que foi intensificado na década de 40 do século XX, com a chegada de 
descendentes de portugueses, que queriam dominar as terras. A comunidade 
enfrentou um racismo intenso, no qual um branco não podia sequer conversar 
com um negro, muito menos pensar em casamento. Uma quilombola de 93 anos 
diz que “hoje, apesar de tudo misturado, o branco ainda tem carrancismo com o 
negro”. A comunidade relata que a discriminação de décadas atrás não está mais 
da mesma forma, diminuiu, mas eles ainda sofrem de preconceito no comércio 
em Senhor do Bonfim, seja para conseguir emprego ou para comprar, como 
deixa claro o depoimento da quilombola de 42 anos:”Eu sinto discriminação. 
[...] Em Bonfim, muitas coisas eles querem entrar na discriminação, tanto faz 
pela cor como pela condição financeira, [...] ainda hoje tem, mas não tá como 
antes não [...]”. 

Os problemas são inúmeros e são reconhecidos pela sociedade brasileira, 
que muitas vezes adotou soluções paliativas, sem impacto. O maior problema 
para a comunidade de Tijuaçu, atualmente, é a dificuldade para plantar. Eles 
citam, como os principais obstáculos, o alto custo da produção e a dificuldade 
de escoamento, a ausência de incentivos agrícolas, as mudanças climáticas e a 
não regularização das terras quilombolas. A regularização das terras é apontada, 
pelos descendentes de escravos, como o maior impasse para a produção agrícola, 
visto que é a terra que propicia as condições de permanência, de referências 
simbólicas importantes, enfim se constitui em um suporte para a manutenção 
do seu modo de vida.

Assim como nas demais comunidades tradicionais, no Quilombo de 
Tijuaçu, a principal atividade econômica é a agricultura tradicional familiar. 
Essa comunidade, há tempos, produzia o bastante para suprir, praticamente 
sozinha, a feira de Senhor do Bonfim e do próprio distrito. No entanto, segundo 
os relatos nas entrevistas, as transformações ocorridas no país resultaram em 
mudanças no ritmo interno dessa comunidade. Subordinados às regras impostas 
pelo capital no campo, estes pequenos agricultores encontram-se desestimulados 
a plantar, embora confiantes que, superando as dificuldades, são capazes de 
produzir como outrora, pois “ a roça é uma mãe, se você tiver fome e for na 
roça, você traz comida pra dentro de casa”.

O universo da roça não é apenas uma identificação geográfica, mas uma 
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produção política e cultural, em que seus moradores estabelecem, a partir da 
relação espaço – tempo, uma lógica que mistura sentimentos, imaginação, fatos 
naturais que se sobrepõem à lógica cartesiana racionalista na delimitação de 
limites e fronteiras, forma de ser e de estar como sujeitos sociais. Mudanças 
de hábitos, na forma de se relacionar com a natureza, com os outros e com o 
mundo vêm ocorrendo cotidianamente na roça, mas sem favorecer uma ruptura 
no tempo e no espaço24.

Diante de tantos problemas enfrentados, os agricultores familiares, 
desanimados, estão analisando muito bem antes de fazer o plantio. Essa 
situação acaba alimentando o descrédito do homem do campo com a terra e esse 
sentimento passa a ser vivenciado por toda a família, principalmente os jovens, 
que seriam a garantia de perpetuação das tradições agrícolas. Esse descrédito 
acaba gerando repúdio e contribuindo para, quem sabe, o fim da roça, visto que 
o agricultor de hoje não terá condições de manter a atividade na roça por toda 
a vida, necessitando de sucessores jovens. “Meus filhos vão, mas não vão de 
bom grado. Não é um trabalho que eles gostam. A turma nova de hoje não quer 
saber de roça não. Tem que estudar pra procurar uma coisa melhor, um emprego 
melhor. Roça vão, mas não é porque gostam não [...]”, comenta a quilombola 
de 57 anos. 

O desestímulo dos jovens quilombolas dessa comunidade em desenvolver 
atividades na roça fica evidenciado em suas falas e em seu comportamento, 
pois se recusam a seguir as atividades agrícolas tradicionais de seus pais, por 
não verem nas mesmas a valorização que desejam e a obtenção de renda que 
necessitam. Os jovens estudam, sonhando em ter um trabalho bom, ter a vida 
boa.

Para um representante do governo local, a juventude, atualmente, não tem 
mais encantamento pela roça e nem vocação para usar os seus produtos, e isso 
acaba não dando o retorno esperado. Essa “Era” de globalização, de tecnologia 
da informação gera um desencantamento da juventude pela roça, criando a 
ilusão de que as oportunidades e as condições de vida do mundo externo ao seu 
são fáceis, não se atentando para necessidade de uma qualificação diferenciada 
para encarar uma sociedade que ainda mascara o preconceito e a discriminação. 
Afirma que essa situação pode ser justificada pelo modelo de ensino genérico, 
sem muita aplicabilidade na vida prática. Por isso, sugere que o ensino deve 
ser feito em fases, levando em consideração a contextualização ao qual está 
inserida cada comunidade.

Entretanto, essa situação de desestímulo do homem do campo em 
plantar começa a mudar, a partir do conhecimento de uma proposta que viria a 
solucionar parte dos problemas relacionados com a produção. Com a resolução 
38/2009 do FNDE, o PNAE possibilita a inserção social de agricultores 
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familiares, principalmente de comunidades tradicionais, através do PAA com 
a compra direta dos alimentos produzidos pelos pais, para serem consumidos 
por seus filhos na alimentação escolar. Dessa forma, o PNAE é visto como uma 
estratégia capaz de contribuir para a redução da insegurança alimentar, à medida 
que não se limita apenas a atender a clientela inserida na escola, mas pensa na 
condição de sobrevivência das famílias desses estudantes, que, às vezes, nem 
essa refeição têm garantida.

“Era bom demais se tivesse um programa que garantisse a compra desses 
alimentos sem atravessadores e com preço bom. Até eu ia trabalhar desse 
jeito”. Esse depoimento, de uma quilombola de 42 anos, deixa explícita que os 
Tijuaenses acreditam que um Programa estruturado nessas condições seria de 
grande benesse para a comunidade.

O PAA é um instrumento de política pública que contribui para o 
desenvolvimento econômico local, por promover a inclusão social no campo, 
através do fortalecimento da agricultura familiar. O Programa funciona 
adquirindo os alimentos destes agricultores sem a necessidade de licitação, 
pagando preços bem melhores que os praticados nos mercados regionais. O 
agricultor planta já com a garantia de que seu produto será comprado pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Além disso, o PAA destina 
os alimentos adquiridos às pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional, atendidas por programas sociais locais e demais cidadãos em 
situação de risco alimentar.

A possibilidade da existência de um Programa, como o PAA, que 
garantisse a compra dos seus produtos, foi vista com boas perspectivas pelos 
integrantes do quilombo. Os agricultores disseram que se sentiriam estimulados 
a plantar, pois os riscos da atividade produtiva estariam minimizados e teriam, 
principalmente, a certeza de renda para complementar as suas necessidades, 
que a roça sozinha não é capaz de suprir, amenizando, assim, o problema da 
insegurança alimentar e nutricional. Eles reconhecem que um programa assim 
contribui para a distribuição de renda, assegura a circulação do dinheiro na 
economia local e favorece a preservação da cultura alimentar regional. Vieira e 
Viana25 acrescentam que o PAA ainda colabora para a exploração mais racional 
do espaço rural e é um incentivo à agrobiodiversidade.

Para os quilombolas do Tijuaçu, a alimentação escolar é de extrema 
importância, pois representa a retomada da credibilidade em plantar e ter 
assegurado a venda de seus produtos por um preço justo, sem interferência 
dos atravessadores. Ela também é vista como um instrumento de promoção de 
segurança alimentar e nutricional dos alunos e de suas famílias, além de uma 
possibilidade de perpetuação cultural deles, com a inserção de alimentos típicos 
da sua cultura e produzidos por eles, mas também um espaço de inserção do 
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novo, do diferente daquilo que é servido em casa. No entanto, para eles, não 
basta apenas servir os alimentos, mas se deve ter um cuidado todo especial na 
produção destes, para que, além de alimentar, contribuam para a manutenção de 
uma boa saúde.

A produção de alimentos ressignificada  no PNAE: alimentos tratados e 
não tratados

O ato de comer, no contexto do semiárido baiano, é resultante de um 
conhecimento prévio, que se configura como estratégia de sobrevivência, no 
conjunto das ações vividas. Essas estratégias representam a prioridade racional 
da manutenção da saúde da unidade familiar do semiárido.26 De acordo com as 
análises dos depoimentos, percebe-se que o alimento é algo muito importante 
para os quilombolas de Tijuaçu, visto que é dele que provem sua sobrevivência. 
Mas, para eles, não pode ser consumido qualquer tipo de alimento, tem que ser 
alimento que tenha o cheiro, a cor, o sabor puro da natureza, nada modificado 
pelo homem, enfim, que mantenha as características do natural, do saudável, 
para garantir uma boa saúde. O natural refere-se a tudo que já é dado pela 
natureza, inerente à espécie humana e dotado de caráter universal27.

Segundo a perspectiva acadêmica, o alimento natural seria aquele que não 
foi mudado, de qualquer forma significativa, pelo contato com humanos. Ele 
pode ser colhido, transportado, mas tem sua essência quimicamente idêntica 
ao mesmo item em seu lugar natural28. Para a legislação brasileira, o alimento 
in natura é todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo 
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos 
indicados para a sua perfeita higienização e conservação29. O alimento natural, 
para os consumidores que não são especialistas no assunto, é conceituado como 
aquele alimento bruto, percebido como saudável desde que não tenha sido 
cultivado com o uso de produtos químicos, e que não passou por processo de 
industrialização, e por isso é considerado mais saudável30.

A importância da alimentação para uma boa saúde é uma das noções 
mais antigas e mais significativas na cultura material humana. O conceito de 
alimentos saudáveis carrega com ele significados morais, religiosos, políticos e 
até mesmo significados que vão muito além da mera alimentação. Para muitos, 
a seleção do que se deve comer está muito aquém da questão saúde, pois sua 
condição financeira limita muito a escolha. Para aqueles que vivem além da 
margem da pobreza, a seleção do que devem comer é profundamente revelador 
de atitudes culturais e da relação do corpo com o que entra nele31. É a cultura 
que molda a seleção alimentar em seu sentido mais amplo, pois, muitas vezes, 
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o consumo deste ou daquele alimento está relacionado às crenças que foram 
construídas por uma sociedade, ao longo da história, as quais nem sempre se 
utilizam da ciência ou da razão30. 

A religião tem forte influência sobre esse aspecto. Regras dietéticas estão 
presentes na Bíblia, no Levítico e no Deuteronômio, que conforme suas leis 
estabelecem que certos alimentos devam ser consumidos e outros evitados, pois 
assim a pessoa teria uma vida em abundância e seria santo diante do Senhor27.  

Os quilombolas têm muita preocupação com os alimentos que vêm de 
“fora” da comunidade, pois fogem do seu olhar, do seu cuidado. O alimento de 
“fora” não é considerado natural, pois o homem engajado no modo de produção 
capitalista busca alternativas tecnológicas que favorecem uma produção com 
menor custo/benefício, visando sempre uma margem de lucro assustadora, sem 
mesmo se questionar sobre as consequências desse desenvolvimento, tanto para 
a natureza como para a própria saúde humana. O alimento que não provém do 
ambiente deles é condenado pelos quilombolas, que prezam por uma agricultura 
familiar orgânica, natural, justamente porque os latifúndios da agricultura 
patronal, usam grande quantidade de agrotóxicos, que trazem imensos impactos 
ambientais e à saúde.

A gente tá adoecendo é porque esses alimentos tão tudo doente. Pra 
você ver que esse povo da época de minha mãe, mais pra trás não 
tinha essas doenças que tá tendo hoje. [...] É porque essas coisas 
que vem de lá de fora, de regração, tudo com remédio, não adianta 
não. Agora a nossa é saudável. (Entrevista com Quilombola 
feminina, 42 anos).

A quilombola de 59 anos alega que seu pai faleceu com 97 anos e não tinha 
problemas cardíacos como hipertensão e hipercolesterolemia, pois, mesmo com 
essa idade, comia todo tipo de comida, fosse rica em açúcar, gordura ou sal, mas 
era tudo que vinha da roça, que tinha o cuidado especial deles, que era natural.

Minha filha, tendo aqui na roça é bom. Melhor ter da roça, porque 
alimento sadio, porque hoje em dia tudo o que a gente come é 
droga né? Até a água que é pra gente beber do pote, você vê que 
ela vem com droga e na roça, se Deus dá, ele vem sadio, suado, 
não vem com veneno nenhum. Então pega o filho da gente, o neto 
vai pra roça, quebra melancia lá pra gente chupar, bichinho chupa a 
granel [...]. (Entrevista com Quilombola feminina, 59 anos).

As indústrias recorrem ao apelo do “natural” para manter uma conexão do 
alimento com a natureza, do ponto de vista do consumidor, tentando contornar 
a crítica que o mesmo faz aos produtos industrializados, considerando-os 
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insípidos, sem sabor, descaracterizados, entre outros. Geralmente as pessoas 
analisam os produtos industrializados como piores do que os produtos naturais, 
provavelmente porque a industrialização provocou a perda das referências e 
pela associação do uso de recursos como os hormônios, pesticidas no campo, os 
antibióticos, aditivos químicos e ingredientes adicionados30. 

A indústria alimentar, desde o pós-guerra, orientou sua trajetória produtiva 
contra a natureza e a favor da urbanização. Contra a natureza, transformando 
as matérias-primas perecíveis em produtos industriais não perecíveis, com 
constante evolução dos métodos de conservação, sempre a favor da urbanização, 
que reduz o tempo destinado ao consumo alimentar, necessitando de um alimento 
que seja rápido, de fácil preparo e duradouro, com a utilização de insumos físico-
químicos. Com tudo isso, esse alimento acaba se tornando “não tratado”, pois 
sua composição natural foi modificada e foge do conhecimento daqueles que 
realmente vão consumi-los, sem saber ao certo quais as implicações que essas 
“comidas da cidade” podem trazer. Para os quilombolas, esse tipo de comida é 
responsável pela gama de doenças que atualmente estão matando muito mais. 
Já a comida “tratada”, que eles veem crescendo ali na terra, que eles plantaram, 
colheram e guardaram, que sabem como é, essa sim, é sinônimo de saúde e 
prosperidade. Existe a associação entre o caseiro, o familiar, como sendo mais 
saudável e consequentemente, natural.

Para os meninos também seria melhor, porque saindo daqui seria 
natural, não é? E desses outros lugares não. Vem como veneno, 
com tóxico, e o da roça não, dá roça seria natural, não era? Por 
isso que as pessoas estão adoecendo mais, pelo que eu vejo passar 
na televisão, que esses alimentos que vem de fora, desses outros 
lugares vem cheio daqueles venenos, daqueles tóxicos que eles 
botam pra combater as pragas, pra o alimento aumentar, eu acho 
mais doente. Ai como essa frutinha ai [aponta para o pé de acerola, 
que estava carregado de frutos], ai bota como Deus quer. Choveu, 
botou, amadurece, cai do pé e nunca viu um tiquinho de veneno ai. 
Ai está natural. (Entrevista com Quilombola feminina, 33 anos).

Mesmo com o boom que a propaganda alimentar introduz, que possui um 
caráter alienador e valorizador dos alimentos considerados sedutores e perfeitos, 
os agricultores familiares do quilombo de Tijuaçu insistem em afirmar que não 
possuem o valor, a energia, o equilíbrio e a pureza que o alimento natural da 
terra tem: 

Os de lá de fora não tem não. O feijão maduro de lá de fora, com 
os caroços deste tamanho, bota no fogo e ele cozinha, mas não tem 
uma isca de força, é só aquela palha. Você come aquelas goiabas 
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de lá e não tem a cor dessas daqui do quintal. Não tem o valor que 
tem o da gente, que é tudo natural. (Entrevista com Quilombola 
feminina, 42 anos).

A ausência de capital, tanto econômico quanto cultural, leva à priorização 
da função do alimento e não da forma, e assim, os indivíduos com restrições 
financeiras são inclinados à aquisição de alimentos que deem força e mantenham 
o vigor físico para as atividades diárias33.

No entanto, quando o termo natural emerge para surgir no rótulo do 
alimento industrializado, ele não deve ser analisado unicamente pelo prisma 
químico-bromatológico, pois ele vem imbricado de símbolos e representações 
sociais e precisa transcender os fenômenos circunscritos da ciência e preocupar-
se com o espaço que a comida ocupa em mentes e corações34.

A categoria natural é suporte de uma diversidade de representações sociais, 
sendo representada tanto como objeto, quanto sujeito, ou seja, uma pluralidade 
de representações. Ela vem sendo utilizada frequentemente com significados 
distintos, sem discriminação, e a naturalidade dos alimentos vem ganhando 
várias formas: artesanal e natureza, boa alimentação, produtos sem aditivos e 
signo de marca comercial30.

No campo alimentar, podemos identificar pelo menos quatro saberes sobre 
um alimento natural, mas o que nos interessa é o saber para as tribos alimentares. 
O alimento natural, para eles, é definido pela origem dos produtos, remetendo 
à própria natureza, nascem da terra e se originam das misturas naturais, do 
contato com a matéria-prima, com o calor e a pressão das mãos. Não são 
considerados naturais os alimentos industrializados, que sofrem interseção de 
máquinas, agrotóxicos e força de trabalho. Quanto mais longe da terra e das 
mãos o alimento, menos natural ele é35.

A etnomedicina, hoje em dia, busca desvendar as crenças associadas a 
alimentos ou às formas pelas quais os grupos ou sociedades os classificam no 
tocante a aspectos da nutrição e saúde. Por muito tempo os pesquisadores não 
desenvolveram o interesse por estudar questões relacionadas aos alimentos fora 
do âmbito biológico. Somente a partir do século XIX os estudos começaram a 
analisar as implicações históricas. Os enfoques nutricionais não são suficientes 
para explicar a alimentação na sociedade industrial. Na verdade, trata-se de 
uma inadaptação nutricional, pois os padrões alimentares contemporâneos são 
antes de uma sociedade tipicamente agrícola. A produção contemporânea de 
alimentos demonstra que a indústria e o consumo criaram alimentos-signo, cuja 
ingestão corresponde à introdução em nosso corpo biológico, de fragmentos 
do imaginário social35. Assim, o natural se constitui por meio de signos 
intercambiáveis que incorporam e reprocessam, no plano simbólico as variadas 
formas do natural, para torná-las equivalentes, através de uma consistência 
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virtual do natural, necessária para anular potenciais oposições entre produção 
industrial e artesanal, insumos químicos e terra32.

Enfim, é difícil estabelecer uma definição geral do que seja realmente 
um alimento natural, pois a separação entre ser ou não industrializado ou ter 
a adição de aditivos químicos não é suficiente. Mas, no caso da comunidade 
quilombola de Tijuaçu, o “natural” representa a valorização do alimento da 
terra, do campo, o trabalho do pequeno agricultor, que tem o cuidado com o 
alimento que garantirá sua sobrevivência. O alimento que é, antes de tudo, o 
reconhecimento da sua identidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PNAE, quando contempla o PAA, é reconhecido pelo quilombo como 
uma ação afirmativa capaz de retomar a credibilidade do homem do campo 
em manter sua sobrevivência com seu trabalho com a terra e com o alimento 
produzido por ele.  Além disso, é capaz de promover a SAN das crianças da 
escola e de seus familiares. Os primeiros através de uma alimentação mais 
saudável, rica em alimentos “naturais”, produzidos na terra, contemplando os 
aspectos tradicionais de sua cultura, mas sem se eximir dos produtos ditos da 
modernidade, ou seja, as novidades desejadas pelos alunos. Para a família, a 
SAN é garantida através da geração de emprego e renda, que lhe proporcionam 
desenvolvimento e inserção social. No entanto, outros obstáculos que o 
PNAE não consegue sanar precisam ser superados através de ações efetivas 
para enfrentar o problema da exclusão social do negro no Brasil. Isso será 
possível a partir da realização de novas pesquisas que possam compreender as 
necessidades, as representações sociais, os valores culturais e simbólicos, entre 
outros significados dessas comunidades tradicionais.  
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ANÁLISE DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS PARA 
TRATAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS ASSISTIDOS 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
MUNICÍPIO DO RECIFE/PE

RESUMO

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus correspondem a enfermidades crônicas com 
importante crescimento em termos de prevalência e incidência. Uma vez iniciado o 
tratamento farmacológico, é fundamental a sua continuidade, portanto, os medicamentos 
devem estar disponíveis. Visando aprimorar o acesso aos medicamentos, foi implantado, 
no município do Recife, o Programa Farmácia da Família. Com o objetivo de avaliar 
o acesso aos anti-hipertensivos, antidiabéticos, insumos para aplicação de insulina e 
monitoramento da glicemia em Unidades de Saúde da Família do Recife, foi realizada 
uma análise quantitativa baseada em dados secundários do estudo Servidiah. Foram 
analisadas variáveis socioeconômicas e demográficas e aquelas relacionadas ao acesso 
a medicamentos, considerando as unidades referenciadas e não referenciadas para a 
Farmácia da Família. Realizou-se análise descritiva dos dados e, quando necessário, 
aplicou-se testes estatísticos, com conclusões tomadas ao nível de significância 
de 5%. As análises revelaram um grande percentual de hipertensos e diabéticos em 
tratamento farmacológico e mais de 70% têm seu tratamento disponível nas Unidades 
de Saúde. Apenas 18% dos diabéticos utilizavam insulina e foi nesse aspecto que se 
identificou um maior gasto direto com aquisição de insulina, seringa e demais insumos 
para monitoramento da glicemia. De maneira geral, não houve diferença significativa 
ao se comparar as equipes pertencentes a unidades de saúde referenciadas e não 
referenciadas para  a Farmácia da Família. Devido às limitações do estudo e à pouca 
cobertura do Programa Farmácia da Família, outros estudos se fazem necessários para 
avaliar os progressos ocorridos com a implantação desse programa. Apesar das políticas 
implantadas em prol dos hipertensos e diabéticos, esforços são necessários para garantia 
do acesso aos medicamentos na rede de atenção primária de saúde. 

Palavras chave: Atenção Primária à Saúde, Assistência Farmacêutica, Acesso aos 
Serviços de Saúde, Diabetes Mellitus, Hipertensão.

INTRODUÇÃO

Ao longo do século passado, ocorreram importantes transformações no 
perfil demográfico e epidemiológico em diversos países, culminando com o 
aumento expressivo na expectativa de vida e a ocorrência predominante das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) ¹, entre as quais se destacam a 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM).
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A prevalência dessas enfermidades tem tido um aumento progressivo e 
a prevenção de suas complicações constitui um dos maiores desafios a serem 
enfrentados pelo sistema de saúde, em escala mundial. O tratamento, tanto 
da HAS como do DM, envolve medidas não farmacológicas (mudanças nos 
hábitos alimentares e exercício físico regular) e farmacológicas, permitindo o 
seu acompanhamento pela Atenção Primária à Saúde (APS) 2,3. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil vem implementando 
importantes políticas de enfrentamento destes agravos. A primeira iniciativa, 
em nível nacional, foi o lançamento do Plano de Reorganização da Atenção 
à HAS e ao DM 4,5. Concomitante a esse Plano, foi instituído o Programa 
Nacional de Assistência Farmacêutica para HAS e DM, visando assegurar o 
fornecimento gratuito de medicamentos para tratamento dessas enfermidades6. 
Recentemente, foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento 
das DCNTs, no Brasil, que incorpora ações como a expansão da distribuição 
gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes na rede pública e privada 
de saúde7. 

No âmbito da saúde pública, as políticas que envolvem a HAS e o DM 
têm como objetivo principal enfrentar e deter as DCNTs nos próximos anos, 
observando o seu considerável aumento em termos de incidência e prevalência, 
além do aumento dos custos associados ao seu tratamento e de suas possíveis 
complicações. Assim, torna-se imprescindível a adoção de estratégias capazes 
de assegurar o acesso e o uso racional de medicamentos.

Várias iniciativas foram adotadas em diversos países, visando assegurar o 
acesso a medicamentos, a exemplo da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
que estimulou os países a formularem sua Política Nacional de Medicamentos 
(PNM), fornecendo respaldo e apoio, tanto logístico quanto financeiro, para 
subsidiar o Programa de Medicamentos Essenciais8,9.

A OMS estabeleceu, para o uso racional de medicamentos, que “os 
pacientes recebam a medicação apropriada para a sua situação clínica, nas 
doses que satisfaçam as necessidades individuais, por um período adequado, e 
ao menor custo possível para eles e sua comunidade” 10. Para tal, é fundamental 
garantir o acesso adequado aos medicamentos, processo entendido como bem 
de saúde e garantido constitucionalmente, no Brasil, através da PNM.

O objetivo precípuo da PNM é “garantir a necessária segurança, eficácia 
e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais”9,11,12. Outra importante diretriz da 
PNM, no Brasil, foi a reorientação da Assistência Farmacêutica, direcionada para 
um intensivo processo de descentralização, estabelecendo a responsabilidade 
dos três níveis de gestão, tanto no que se refere ao financiamento como ao 
estabelecimento de políticas em prol da promoção do acesso e uso racional de 
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medicamentos 11. Nesse contexto, o propósito da PNM, desde a sua implantação, 
foi ser objeto de contínua avaliação, pois é necessário conhecer e aprimorar as 
políticas de medicamentos adotadas pelos três níveis de gestão.

No município do Recife, um grande desafio para a Política Municipal 
de Assistência Farmacêutica foi assegurar o acesso aos medicamentos diante 
de uma expansão da rede de saúde, tanto no nível secundário como na APS. 
Em se tratando da APS, destaca-se a Estratégia Saúde da Família (ESF) como 
importante via de extensão da cobertura e de vigilância em saúde. A expansão 
da ESF ocorreu gradualmente no município do Recife, a partir de 2001. Isso 
representa uma reversão progressiva do antigo modelo de assistência meramente 
curativa. Até 2010, foram contabilizadas 241 Equipes de Saúde da Família e 
118 Equipes de Saúde Bucal, distribuídas por 117 unidades do programa. Esses 
números representam uma cobertura de 54% da população, ou cerca de 840 mil 
pessoas 13. 

Diante do crescimento da rede municipal de saúde, foi necessário criar 
estratégias para assegurar o acesso, com racionalidade, aos medicamentos e 
insumos. Nessa perspectiva, surgiu o Programa Farmácia da Família (PFF), 
que contou com o apoio e o financiamento do MS e foi largamente discutido 
e aprovado na VIII Conferência Municipal de Saúde do Recife e no Conselho 
Municipal de Saúde, em 2006. Até o fim de 2011, foram implantadas nove 
Farmácias da Família: três no Distrito Sanitário (DS) II, uma no DS III, uma no 
DS IV, duas no DS V e duas no DS VI.

Diversos autores consideram o acesso aos medicamentos um indicador da 
qualidade e resolutividade do sistema de saúde e um determinante importante 
do cumprimento do tratamento prescrito 12,14,15. Nesse contexto, o presente 
estudo objetivou avaliar o acesso aos medicamentos e insumos de uso contínuo 
pelos hipertensos e diabéticos no âmbito da ESF do município do Recife, em 
2010, comparando as Unidades de Saúde da Família (USFs) com equipes 
referenciadas ou não referenciadas à Farmácia da Família (FF).

MATERIAL E MÉTODO 

Utilizou-se os dados do estudo Servidiah (Avaliação de Serviços de Atenção 
à Saúde para Diabéticos e Hipertensos) no âmbito do Programa de Saúde da 
Família (PSF) 16. Trata-se de um estudo quantitativo, envolvendo hipertensos e 
pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) (critério de inclusão: idade maior 
ou igual a 20 anos), cadastrados em USFs no Estado de Pernambuco. No estudo, 
foram selecionados somente USFs e usuários do município do Recife.
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A seleção das Equipes de Saúde da Família, bem como dos usuários 
hipertensos e diabéticos, foi realizada a partir da relação do total das equipes, 
que atuam no Recife, no momento do desenho do estudo, em agosto de 2008, 
de acordo com a última base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). Outro critério de inclusão das equipes foi a sua participação em 
atividades assistenciais na rede de Atenção Primária do Recife, desde junho de 
2007.

A seleção da amostra ocorreu em duas fases. Primeiro foram selecionadas, 
aleatoriamente, 54 Equipes de Saúde da Família, das quais 14 eram referenciadas 
para FF. Na segunda fase, foram sorteados cinco hipertensos e cinco diabéticos, 
em cada equipe selecionada, totalizando uma amostra de 540 entrevistados, dos 
quais 140 estavam cadastrados nas equipes referenciadas para FF.

Os dados do estudo Servidiah foram coletados no período de outubro 
de 2009 até novembro de 2010. Hipertensos e diabéticos foram entrevistados 
em seus domicílios ou em uma sala do posto, e pela equipe da ESF. Nessas 
entrevistas, foi realizado um levantamento quanto ao uso de medicamentos 
anti-hipertensivos, antidiabéticos orais (ADOs) e insulina considerando a 
prescrição e o fornecimento, bem como o gasto mensal com a aquisição desses 
medicamentos e insumos para aplicação de insulina. Os usuários das unidades 
de saúde da família selecionadas foram convidados a participar voluntariamente 
do estudo Servidiah assinando para isso o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Durante o período de coleta de dados, houve 14% de perdas, 
atribuídas, principalmente, à ausência do usuário sorteado à entrevista, após 
três tentativas de contato. A ausência de resposta a um quesito do questionário 
foi considerada perda apenas para o quesito. Não houve reposição em caso de 
impossibilidade de realização da entrevista, para não enviesar a amostra. 

A amostra final totalizou 462 indivíduos, sendo 223 hipertensos e 239 
diabéticos, dos quais 190 (79,5 %) tinham hipertensão arterial associada. Nas 
USFs com equipes referenciadas para FF foram entrevistados 50 hipertensos e 
55 diabéticos. 

De posse dos dados coletados, foram construídos dois bancos 
informatizados, para armazenamento e análise dos dados através do software 
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19, sendo 
um para hipertensos e outro para diabéticos. Inicialmente, foi realizada uma 
análise descritiva dos dados, para avaliar as características sociodemográficas 
dos usuários hipertensos e diabéticos participantes do estudo. Para tanto, foram 
elaboradas tabelas bidimensionais de frequência, sendo as variáveis contínuas 
reportadas pela média (± desvio padrão) e/ou mediana (referindo mínimo e 
máximo). A fim de verificar diferenças estatísticas entre os grupos USF com 
equipes referenciadas para FF e USF com equipes não referenciadas para FF, de 
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acordo com as variáveis objeto deste estudo, foi utilizado o teste Qui-quadrado 
(teste de homogeneidade), ou teste exato de Fisher, quando necessário. Para 
as variáveis contínuas relacionadas aos gastos foi utilizado o teste de Mann-
Whitney, com o intuito de verificar diferença da mediana dos gastos entre os 
grupos estudados. 

Toda a análise dos dados foi realizada por meio do software estatístico 
IBM SPSS Statistic (Statistical Package for the Social Sciences ), versão 19.0, 
e todas as conclusões foram tomadas ao nível de significância de 0,05 (α=5%). 

O estudo Servidiah foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – CEP/CpqAM (registro nº 43/2008) 
e passou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), por se tratar 
de projeto de cooperação internacional, tendo sido aprovado de acordo com 
o parecer nº 889/2008. A Secretaria Municipal de Saúde do Recife também 
forneceu a permissão para a realização da pesquisa por meio da concessão de 
Carta de Anuência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os usuários hipertensos (n=223) e diabéticos tipo 2 (n=239) 
entrevistados, houve predominância do gênero feminino (75,3% dos 
hipertensos e 72,4% dos diabéticos). A média de idade dos hipertensos foi de 
59 anos (DP=13,9). Quanto aos diabéticos, a média de idade foi de 61 anos 
(DP=12,5). Mais de 50% dos hipertensos e diabéticos tinham, no máximo, o 
ensino fundamental incompleto. A maior parte dos entrevistados possuía renda 
entre 1 e 4 salários mínimos (56,6%  para os hipertensos e 61,4%  para os 
diabéticos) e concordando com a maioria (49,5% para os hipertensos e 59,2% 
para os diabéticos) era aposentado, pensionista ou recebia auxílio-doença. 
Outros estudos, envolvendo hipertensos e diabéticos assistidos pela APS através 
da ESF apresentaram resultados semelhantes, tanto em relação aos aspectos 
socioeconômicos e demográficos, como também à baixa escolaridade 12,17-19. 

Dos 223 hipertensos entrevistados, 212 (95,0%) referiram o uso de 
anti-hipertensivo, seja como monoterapia ou em associação. Os diuréticos 
(60,4%) foram os mais citados, seguido dos inibidores da enzima conversora 
de angiotensina (ECA) (58,3%) e dos betabloqueadores (27,1%); não houve 
diferença significativa entre as equipes referenciadas e não referenciadas para 
FF quanto à frequência de uso desses medicamentos (Tabela 1). Estes resultados 
foram semelhantes a outros estudos realizados no Brasil e condizentes com as 
recomendações da literatura 2,6,7,17. 
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Tabela 1 - Grupos farmacológicos dos anti-hipertensivos usados pelos hipertensos cadastrados 
nas equipes referenciadas e não referenciadas para FF (*). Recife, 2010

(*) Farmácia da Família
(**) Enzima Conversora de Angiotensina.
Fonte: Dados do Estudo Servidiah. Recife, 2010.

Dos 190 (79,5%) diabéticos com hipertensão associada, 179 (94,7%) 
referiram o uso de anti-hipertensivos em monoterapia ou associação. A maioria 
desses medicamentos pertencia à classe dos inibidores da ECA (63,5%), seguido 
dos diuréticos (43,4%) e dos vasodilatadores diretos (23,3%). Em percentual 
menor de uso, encontram-se os betabloqueadores (15,3%) e inibidores 
simpáticos (2,1%) (Tabela 2). Apenas a frequência de uso dos vasodilatadores 
diretos apresentou diferença significativa entre os diabéticos cadastrados nas 
USFs com equipes referenciadas e não referenciadas para FF (p<0,001).

Dos 212 hipertensos em uso de anti-hipertensivos, 161 (77,4%) tinham 
fornecimento na USF; destes, 67,8% recebiam os medicamentos na unidade 
de origem da prescrição, não havendo diferença entre as USFs com equipes 
referenciadas e não referenciadas para a FF (Tabela 3). Vale referir que, 66 
hipertensos (31,6%) afirmaram a necessidade de comprar medicamentos, 
resultando em um gasto mediano mensal de R$ 18,25.  Para estas variáveis não 
houve diferença significativa entre as equipes referenciadas e não referenciadas 
para a FF.
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Tabela 2 - Grupo farmacológico dos anti-hipertensivos usados para o tratamento dos diabéticos 
com hipertensão associada segundo Equipes de Saúde da Família referenciadas e não referenciadas 
para FF (*), Recife, 2010.

(*) Farmácia da Família
(**) Enzima Conversora de Angiotensina.
Fonte: Dados do Estudo Servidiah. Recife, 2010.

Tabela 3 - Distribuição de frequências absolutas e relativas referentes às características de acesso 
aos medicamentos para tratamento dos usuários hipertensos segundo as Unidades de Saúde da 
Família com equipes referenciadas e não referenciadas para FF (*). Recife, 2010.

(*) Farmácia da Família.
Fonte: Dados do Estudo Servidiah. Recife, 2010.
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Dos 223 diabéticos que referiram o uso de ADOs, 196 informaram sobre 
o fornecimento dos medicamentos que usavam, dos quais 155 (79,0%) tinham 
fornecimento na USF. A maioria (71,9%) informou que recebia os medicamentos 
na unidade de origem da prescrição. Não houve diferença significativa entre 
as equipes referenciadas e não referenciadas para a FF (Tabela 4). Dentre os 
diabéticos, 47 (23,4%) afirmaram a necessidade de comprar medicamentos, 
resultando em um gasto mediano mensal de R$ 18,50. Para estas variáveis não 
houve diferença significativa entre as equipes referenciadas e não referenciadas 
para a FF.

Tabela 4 - Distribuição de frequências absolutas e relativas referentes às características de acesso 
ao tratamento com antidiabético oral em usuários diabéticos - segundo as unidades de Saúde da 
Família com equipes referenciadas e não referenciadas para FF (*). Recife, 2010.

(*) Farmácia da Família.

Fonte: Dados do Estudo Servidiah. IBM. Recife, 2010

Dos 45 diabéticos em insulinoterapia, 31 (72,0%) tinham fornecimento 
de insulina pela USF. Constatou-se uma diferença significativa entre as USFs 
com equipes referenciadas e não referenciadas para FF, a favor dessas últimas: 
enquanto apenas 33,3% dos diabéticos receberam a insulina nas unidades com 
equipes referenciadas para a FF, esse fornecimento foi de 82,4% nas unidades 
não referenciadas para a FF (p= 0,014) (Tabela 5). Os resultados podem 
apontar para um viés do estudo: ao serem questionados sobre o recebimento 
da insulina na USF, os usuários provenientes das USFs referenciadas para a FF 
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podem ter dado resposta negativa, tendo em vista que eles recebem a insulina 
provavelmente na FF. Por outro lado, houve um alto percentual de insulina 
não prescrita e não fornecida em USF referenciada para a FF (55,6%): esse 
achado corrobora a diretriz, de só atender aos usuários das USFs que lhe são 
referenciadas20,21. 

Bersusa et al.22, que encontraram resultados semelhantes para os diabéticos 
com relação ao tratamento oral (frequência de 75,6%) e insulina (frequência de 
18,1%), e verificaram que apenas 57,9% dos usuários receberam o medicamento 
oral gratuitamente e a insulina foi obtida por 60,0% dos pacientes no posto de 
saúde ou hospital.

Tabela 5 - Distribuição de frequências absolutas e relativas referentes às características de acesso 
ao tratamento com insulina em usuários diabéticos segundo Unidades de Saúde da Família com 
equipes referenciadas e não referenciadas para FF (*). Recife, 2010.

(*) Farmácia da Família.

Fonte: Dados do Estudo Servidiah. Recife, 2010.

Dos 190 diabéticos hipertensos, 176 informaram sobre o fornecimento 
dos anti-hipertensivos que usavam, dos quais 137 (77,9%) tinham fornecimento 
pela USF. A maioria (70,5%) recebeu os medicamentos na unidade em que os 
mesmos eram prescritos (Tabela 6). Dentre os diabéticos hipertensos, 49 (27,4%) 
afirmaram ter que comprar os medicamentos, resultando em um gasto mediano 
mensal de R$ 20,00. Para estas variáveis não houve diferença significativa entre 
as equipes referenciadas e não referenciadas para a FF.
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Tabela 6 - Distribuição de frequências absolutas e relativas referentes às características de acesso 
ao tratamento com anti-hipertensivos em usuários diabéticos com HAS (*) associada, segundo as 
Unidades de Saúde da Família com equipes referenciadas e não referenciadas para FF (**). Recife, 

2010.

(*) Hipertensão Arterial Sistêmica
(**) Farmácia da Farmácia
Fonte: Dados do estudo Servidiah. Recife, 2010

No que se refere ao acesso aos anti-hipertensivos e antidiabéticos, esse 
estudo identificou um fornecimento, nas USFs superior a 70%, tanto para os 
hipertensos quanto para os diabéticos com ou sem HAS associada, além daqueles 
que usavam insulina. Se comparado aos parâmetros de acesso recomendados 
pela OMS, que considera: muito baixo acesso: <50%; baixo a médio acesso: 
50%-80%; médio a alto acesso: 81%-95%; e muito alto acesso: >95%, os 
resultados encontrados estão classificados em: de médio a baixo acesso 20. No 
entanto, esses dados refletem uma melhor situação, quando comparados a outros 
estudos realizados no Brasil 14,22,24.

No presente estudo, constatou-se que alguns usuários precisavam comprar 
anti-hipertensivos, ADOs e insulina, sendo o maior dispêndio relacionado à 
aquisição de insulina. Apesar da garantia aos medicamentos para tratamento da 
hipertensão e do diabetes ter sido estabelecida como prioridade e a legislação 
referir a obrigação dos três níveis de gestão de assegurar os medicamentos 
essenciais, insulinas e seringas para a sua aplicação, bem como os insumos para 
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o monitoramento da glicemia, ainda se constata, através dos estudos realizados 
após a regulamentação do atendimento aos hipertensos e diabéticos, uma 
realidade desfavorável ao acesso a medicamentos por esse grupo de usuários, 
além do transtorno ocasionado devido ao comprometimento da renda familiar 
4-6,22,25. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A população estudada de hipertensos e diabéticos é formada por indivíduos 
cadastrados na ESF e com baixo nível socioeconômico. A maior parte usa 
medicamentos para controlar a HAS e DM, recebendo-os nas Farmácias 
das Unidades de Saúde da Família ou nas FFs. Constatou-se que, em muitas 
situações, não houve diferença significativa entre as equipes referenciadas e não 
referenciadas para FF, provavelmente pelo pouco número de FFs implantadas, 
não permitindo, para o tipo de análise estatística realizada, um parâmetro ideal 
de comparação. Também, se trata de análise de dados secundários: como o 
estudo Servidiah não foi concebido para responder especificamente à questão da 
utilidade do programa FF, criou a possibilidade de alguns viéses nas respostas.

Ainda que não se tenha comprovado, nesta análise, as vantagens da FF 
em prol do acesso aos medicamentos, os achados demonstram, o cumprimento 
dos critérios de fornecimento nas FFs, como é o caso do fornecimento de 
medicamentos apenas para os usuários provenientes de USF referenciadas para 
a FF. A FF dispõe de sistema informatizado Horus ou do Sistema de Controle 
da Dispensação e Custeio da Assistência Farmacêutica (SCDCAF). Eles 
permitem o cadastro de usuários e, assim, o melhor controle, acompanhamento 
e regularidade no fornecimento de medicamentos, sendo uma alternativa 
relevante para promover o acesso e a adesão ao tratamento farmacológico, bem 
como o uso racional de medicamentos.

Outros estudos se fazem necessários para analisar com mais profundidade 
as situações que levam os hipertensos e diabéticos a comprometer sua renda para 
adquirir medicamentos e insumos que deveriam ser fornecidos gratuitamente, 
tendo em vista o já disposto na Legislação. 

A garantia ao acesso a medicamentos é fundamental para assegurar a 
integralidade da atenção. Portanto, investir na aquisição de medicamentos e na 
promoção do seu uso racional é assegurar uma melhor qualidade de vida aos 
hipertensos e diabéticos. Ações como estas refletirão em crescimento econômico 
sustentável, melhoria dos indicadores sociais e redução das desigualdades de 
acesso.
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POLÍTICA NACIONAL DE REDUÇÃO DA 
MORBIMORTALIDADE POR ACIDENTES E VIOLÊNCIA: 
A INTEGRAÇÃO ENTRE O SETOR SAÚDE E OS DEMAIS 
SETORES GOVERNAMENTAIS NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO

Pesquisa qualitativa que, ao utilizar o método de estudo de caso à luz de um modelo de 
análise de políticas, buscou responder como está a integração entre a saúde e os demais 
setores governamentais no desenvolvimento da diretriz da intersetorialidade da Política 
Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência no Distrito 
Federal (PNRMAV) e que fatores contribuem para a integração ou a fragmentação entre 
o setor saúde e os demais setores governamentais na implementação dessa Política. 
O trabalho concentrou-se na coordenação intragovernamental e enfatizou o papel 
desempenhado pelo setor saúde do Distrito Federal no desenvolvimento da Diretriz da 
Intersetorialidade constante na PNRMAV.  A implementação dessa diretriz no Distrito 
Federal, apresentou evidências fragmentadoras, demonstrando que há problemas de 
coordenação, com perda de coerência e consistência. A coordenação é falha, pois os 
dados analisados demonstram que não há, na Secretaria de Estado da Saúde no Distrito 
Federal (SES/DF), o exercício de ajustar estruturas e atividades para gerar ou promover 
o alcance dos objetivos horizontais – aqueles almejados por dois ou mais parceiros, 
com vistas a diminuir superposições e duplicações ou, no mínimo, garantir que tais 
objetivos não sejam frustrados pelas ações de uma ou mais das unidades envolvidas. 
No que diz respeito à coerência, os achados não apresentaram indícios de que os setores 
governamentais no Distrito Federal estejam articulados, isto é, não concretizam ações que 
se reforcem mutuamente, de forma a criar sinergias para atingir os objetivos propostos. 
Apesar de a intersetorialidade constar da PNRMAV e os entrevistados afirmarem que 
a integração entre os setores é um objetivo perseguido desde a sua formulação, esses 
aspectos não foram suficientes, por si sós, para garantir que a implementação da política 
se dê de forma integrada. Pelo menos, isto não se confirmou, no caso em estudo.  

Palavras-chave: Integração de Sistemas. Administração de Serviços de Saúde. 
Violência. Prevenção de Acidentes.

INTRODUÇÃO

A gestão horizontal pode ser definida como a coordenação e gestão de 
um conjunto de atividades entre duas ou mais unidades organizacionais1. Nes-
sa forma de gestão as unidades envolvidas não exercem controle hierárquico 
umas sobre as outras e o seu objetivo é produzir resultados que não se consegue 
alcançar de forma isolada. Assim, para os autores, as estruturas e os processos 
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empregados para se obter tal coordenação podem transitar de redes informais a 
secretarias administradas.

Ao apontar os problemas da coordenação no governo, está se falando 
em integrar partes que produzem uma visão de conjunto, de interconexão, de 
complementaridade, que geram sinergia. Ao mesmo tempo, está se falando da 
necessidade de produzir uma visão unificada integrada de um conjunto de ativi-
dades e de ações2. Nesse âmbito, diversos autores3-6 afirmam que o tratamento 
setorializado dos problemas sociais é objeto de crítica. Tal crítica se refere, so-
bretudo, ao fato desses problemas serem tratados de acordo com a especializa-
ção dos profissionais responsáveis pelo serviço, sem envolvimento de outros 
setores. Consequentemente, a intervenção na realidade tende a ser insatisfatória, 
seja em termos da capacidade de resolução, seja em termos dos gastos com as 
políticas sociais. Diante disso, uma abordagem intersetorial é apresentada como 
alternativa de ação. 

Portanto, há várias razões para o ressurgimento do interesse no desenvol-
vimento de uma melhor gestão horizontal de política e a primeira delas é o fato 
de que o dinheiro público é atualmente menos abundante do que era no passado, 
segundo Peters7. Para o autor, uma forma de economizar dinheiro seria eliminar 
programas redundantes e contraditórios, e, ao mesmo tempo, estabelecer priori-
dades mais claras no setor público.

Nesse contexto, ao ser formulada a Política Nacional de Redução da Mor-
bimortalidade por Acidentes e Violência – PNRMAV –, estabeleceu-se que a 
articulação intersetorial passaria, a partir da sua aprovação, a ser responsabili-
dade do Ministério da Saúde, no âmbito federal, devendo este órgão construir e 
consolidar as parcerias com os diversos setores governamentais e da sociedade 
civil. Já os gestores estaduais e municipais do SUS foram incumbidos, por sua 
vez, de criar as citadas parcerias nas suas respectivas áreas de competência.

Nesta Política são estabelecidas responsabilidades institucionais, as quais 
preveem que a articulação intersetorial é pressuposto essencial para a redução 
da morbimortalidade em virtude de acidentes e violências no País e reconhece, 
que para a consecução de tal objetivo, é necessária a adoção de medidas de 
competência de outros setores.

Dessa maneira, essa política tem como princípio a construção e a conso-
lidação de parcerias efetivas com diferentes segmentos governamentais e não-
governamentais. Tais parcerias representam a soma de esforços na implementa-
ção de um amplo e diversificado espectro de ações articuladas, voltadas para a 
prevenção de acidentes e de violências, com vistas a reduzir a ocorrência destes 
eventos e melhorar a qualidade de vida da população8. 

Joxe9, ao tratar da violência em suas causas propõe uma reflexão sobre 
a importância da transdisciplinaridade no estudo desse fenômeno. Ele pontua 
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que a violência é forçosamente “violência de” e “violência contra”: Violência 
do indivíduo, do grupo, da instituição, das classes sociais, do Estado, do siste-
ma internacional. No seu entendimento, esses genitivos são hierarquizados do 
microcosmo aos macrocosmos, ainda que postulados em níveis de causalidade. 
Assim, certo tipo de determinação desta violência tem que ter sua origem, ou 
pelo menos encontrar sua forma, no próprio indivíduo, como unidade. De outro 
modo, a violência do indivíduo só preocupa na medida em que se manifesta 
“contra” um nível superior de organização. A investigação de suas causas é 
naturalmente acompanhada de uma preocupação curativa e expressa um desejo 
de suprimir suas causas. 

Dentro deste escopo, a Organização Mundial de Saúde (OMS)10 ao adotar 
o modelo ecológico explicativo da múltipla causalidade da violência, afirma 
que os fatores de ordem macrossocial enfatizam a necessidade imperiosa de tra-
balhar-se com um enfoque intersetorial na formulação e execução de políticas 
preventivas, seguindo os pressupostos da promoção da saúde e dos determinan-
tes sociais.

A reflexão sobre a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade no cam-
po da aplicação da violência e saúde é uma imposição intrínseca e essencial 
sob o ponto de vista epistemológico.11 As autoras salientam que o princípio da 
cooperação é central e deve exceder em importância no tocante à hierarquia das 
disciplinas, à competição institucional e à oposição existente entre a teoria e a 
prática. 

A PNRMAV reconhece que os acidentes e as violências se caracterizam 
como um problema de grande extensão para a sociedade brasileira, e como 
abrangem diferentes fatores, o seu enfrentamento demanda esforços coorde-
nados e sistematizados de diferentes setores governamentais, de diversificados 
segmentos sociais e da população8. 

Voltando especificamente ao tema da fragmentação das políticas, observa-
se que tal fenômeno vem se tornando relevante em virtude da magnitude e da 
complexidade dos problemas emergentes no mundo globalizado e que, dentro 
desse espectro, é possível localizar o problema da violência, cuja presença em 
determinadas regiões do país tem representado um enorme desafio para os go-
vernos e a sociedade. Nesse sentido foi realizado o presente trabalho por meio 
de uma pesquisa qualitativa, utilizando o método de estudo de caso à luz de um 
modelo de análise de políticas que propõe examinar fatores nominados pelo 
autor do modelo, como fatores estruturais de fragmentação das ações governa-
mentais.

Esse trabalho de pesquisa foi desenvolvido à luz do modelo de análise de 
política construído por Martins12, para entender a ação do setor saúde na arti-
culação com outros setores governamentais, com o propósito de fazer frente à 
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demanda, cada vez mais crescente, por parte da sociedade civil, de redução dos 
níveis de violência nas cidades. O autor propõe avaliar o grau de fragmentação 
e integração de uma dada política, programa ou projeto, a partir do estudo de um 
conjunto de fatores estruturais de integração, quais sejam, liderança executiva, 
estratégia, ajustamento mútuo, estrutura, processos e pessoas12. Para embasar 
seu modelo de análise, ele desenvolveu uma teoria, cuja premissa básica para a 
fragmentação do processo de formulação e implementação de políticas públicas 
reside nesses fatores sobre os quais as políticas se tornam mais ou menos inte-
gradas e, consequentemente, podem ter melhor desempenho12.

A fragmentação é o resultado de um processo descoordenado, inconsis-
tente e incoerente de formulação/implementação de políticas, programas ou 
projetos. Assim, ao contrário da fragmentação, a integração é considerada o 
somatório da coordenação, coerência e consistência5.

A Figura 1 ilustra o modelo analítico que o autor propõe para explicar a 
fragmentação:

Figura 1 – Modelo de análise de fragmentação

Fonte: Martins12
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Outro ponto importante é o fato de que a fragmentação não é um resultado 
da casualidade, isto porque o que a explica não é apenas a exposição do caráter 
disruptivo e eventual dos processos, mas, também, a ação de fatores de conflu-
ência estrutural sobre eles.

Segundo essa visão, a possibilidade de “controle” dos processos é no sen-
tido de modelá-los de forma convergente e dependente de fatores integradores. 
Coerência, nesse modelo, significa que as políticas devem idealmente apoiar 
umas às outras, ou pelo menos não devem ser contraditórias, e “este conceito 
pode ser considerado um padrão para a avaliação de sistemas políticos e con-
juntos de políticas” 12.

O autor baseia-se em um relatório do Comitê de Gestão da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 2003, e apre-
senta as seguintes definições para os termos:

•	 A coordenação nas políticas é levar a que os vários sis-
temas institucionais e gerenciais que formulam políticas 
trabalhem juntos;
•	 A consistência nas políticas diz respeito à possibili-
dade de garantir que as políticas não sejam internamente 
contraditórias e também que sejam impedidas as políticas 
que se opõem ao alcance de certos objetivos;
•	  A coerência nas políticas abrange o desenvolvimento 
metódico de ações que se reforcem mutuamente nos dife-
rentes órgãos de governo, criando sinergias para a realiza-
ção dos objetivos propostos12.

Dessa forma, a coerência nas políticas implica não somente assegurar as 
precondições da coordenação e da consistência, mas requer também a promo-
ção sistemática de ações políticas que se reforcem mutuamente. 

Ressalta-se que o trabalho concentrou-se, principalmente, na horizontali-
dade dentro dos níveis de governo, ou seja, na coordenação intragovernamental, 
e enfatizou o papel desempenhado pelo setor saúde do Distrito Federal (DF) no 
desenvolvimento da Diretriz da Intersetorialidade constante na PNRMAV. 

A escolha do DF como observatório da articulação do setor saúde com os 
demais setores governamentais na busca de redução da violência, se justifica, 
por esse território apresentar altos índices de violência, conforme se pode cons-
tatar no Mapa da Violência13. 

Para a escolha do caso, o desenvolvimento da diretriz da intersetorialidade 
da PNRMAV no DF, adotou-se os critérios da amplitude, pois os temas violên-
cia e acidentes envolvem grande parte dos setores governamentais; da relevân-
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cia, por serem questões que atingem um grande número de pessoas; além do 
mais, o DF enfrenta questões ligadas à temática, e, por fim, utilizou-se o critério 
da proximidade, o que facilitou o acesso às informações.

As perguntas condutoras da pesquisa foram:

1) Como está a integração entre a saúde e os demais se-
tores governamentais no desenvolvimento da diretriz da 
intersetorialidade da PNRMAV no DF?
2) Que fatores contribuem para a integração ou a frag-
mentação entre o setor saúde e os demais setores governa-
mentais na implementação da PNRMAV no DF?

PERCURSO METODOLÓGICO

Para a pesquisa, foi utilizada a estratégia do estudo de caso, com a fina-
lidade de analisar, por meio do modelo de análise de políticas proposto por 
Martins12, o grau de fragmentação/integração no desenvolvimento no DF, pela 
área de Saúde, da PNRMAV, bem como identificar os fatores que contribuem 
para a integração.

Como técnicas de coleta de dados foram aplicadas entrevistas semiestru-
turadas e realizada análise documental. Os documentos foram analisados con-
forme um roteiro previamente estabelecido e foram aqueles relativos às etapas 
de formulação e implementação da PNRMAV, disponibilizados pelo Ministério 
da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Governo do DF e que também estavam 
disponíveis por meio eletrônico, em fontes de dados “de domínio público”. 

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora, no período de 
16 de março a 6 de julho de 2010, com profissionais e pesquisadores da área da 
Saúde Coletiva, com duração média de 60 minutos, cada uma delas, baseadas 
em um roteiro pré-estabelecido. Todas foram gravadas e transcritas de forma 
literal. Dentro desta perspectiva, para o propósito desse estudo, foi selecionada 
uma amostra intencional, em que os participantes escolhidos foram os seguin-
tes:  1. do Ministério da Saúde: E1 – profissional da Área Técnica de Violências 
da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e E2 – profissional da Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS); 2. da Secretaria de Saúde do Distrito Federal:  E4 – 
profissional do Núcleo de Estudos e Programas para os Acidentes e Violências 
(Nepav) da Subsecretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Distrito Federal; E5 – 
profissional do Programa de Acidentes e Violências (PAV) de uma regional de 
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saúde do Distrito Federal; 3. da área de pesquisa: E3 – pesquisador do Centro 
Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Carelli da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Claves/Fiocruz), que participou da fase de formulação da 
PNRMAV e participa de estudos sobre a política; E6 – pesquisador do Núcleo 
de Estudos de Saúde Pública da UnB/Observatório da Violência/Núcleo Aca-
dêmico de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, financiado pelo MS; 
E7 – coordenador do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes (Cecria), que já participou da Rede Intersetorial de Estudos para 
Violência do Distrito Federal.

Utilizou-se, na pesquisa, o conceito de saturação ou redundância como 
critério de suficiência da amostra. 

Para a análise e interpretação das informações, foi utilizada a proposta de 
Rey.14 O propósito desse trabalho é realizar uma análise detalhada dos materiais 
adquiridos na pesquisa com o objetivo de cotejá-los, à luz dos fatores estrutura-
dores da integração,12 para então construir as Zonas de Sentido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o propósito de se proporcionar uma melhor compreensão da descrição 
dos achados da pesquisa, julga-se necessário apresentar, a priori, as estratégias 
utilizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a implementação da 
PNRMAV no DF.

Uma delas foi a criação de um núcleo responsável pela condução da 
Política, o Nepav. Este, por sua vez, criou programas nas regionais de saúde, 
tendo em vista a existência de 29 regiões administrativas. Tais programas foram 
implantados nas regionais de saúde e receberam a denominação de Programas 
de Acidentes e Violências (PAVs).

As regionais via de regra se localizam em hospitais. Assim, existem atu-
almente, no DF 16 unidades de saúde com PAVs em funcionamento. Cada um 
deles tem um coordenador. A pesquisa identificou que os PAVs têm atribuições 
diferenciadas, visto que estas dependem da composição da equipe técnica da 
regional de saúde. Normalmente, os programas têm como atribuições: capacitar 
os profissionais para que estes possam estar preparados para acolherem as víti-
mas de violências, atender adequadamente, encaminhar no fluxo correto.

Nos PAVs em que a equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicó-
logos e/ou assistentes sociais, este programa é responsável pelo atendimento e 
acompanhamento das vítimas, mas naqueles em que não há um desses técnicos, 
apurou-se que: “[...] o atendimento é só acolhimento, aí as vítimas são enca-
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minhadas para o Plano Piloto, que é outra dificuldade [...]” (E4). Observa-se 
que outra estratégia desenvolvida pelo Nepav foi o estabelecimento de uma 
equipe móvel, composta por médico ginecologista, uma assistente social e uma 
enfermeira. A atribuição desta equipe móvel consiste em visitar as regionais de 
saúde, com cronograma previamente estabelecido, promover reuniões com a 
equipe do PAV para discutir os problemas e supostamente, em conjunto, buscar 
soluções. 

Verificou-se que uma terceira estratégia desenvolvida pelo Nepav foi a 
organização e a coordenação da Rede Intersetorial de Atenção às Vítimas de 
Violência do DF. O objetivo desta rede é articular as ações com os órgãos go-
vernamentais e não governamentais envolvidos com a temática da violência e, 
ainda, buscar alternativas conjuntas de prevenção e atendimento à população de 
risco do DF15.

A rede é composta por representantes das Secretarias de Estado de Educa-
ção, Saúde, Segurança Pública (Delegacia Especializada no Atendimento à Mu-
lher, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Instituto Médico Legal (IML) Programa Picasso não Pichava), 
Esporte e Lazer, Ação Social (Casa Abrigo), além do Detran, Promotoria de 
Defesa da Infância e Juventude, Promotoria da Mulher, Vara da Infância e da 
Juventude, Conselho Tutelar, Cecria, e outros órgãos que se integram a partir de 
situações específicas.

Além do Nepav que se responsabiliza pela coordenação das ações de vio-
lência e acidentes no âmbito da Secretaria de Saúde do DF, há ainda o Núcleo 
de Violência e de Promoção da Saúde ligado ao Núcleo de Estudos de Saúde 
Pública (Nesp) da Universidade de Brasília.

O Nesp criou o “Observatório de Violências” no ano de 2002 e, desde 
então, realiza ações voltadas para apoiar os municípios da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal (RIDE/DF) 16.

Fatores estruturais de fragmentação/integração da PNRMAV

Para se demonstrar a existência de fragmentação ou integração entre o se-
tor saúde e os demais setores governamentais na implementação da PNRMAV 
no DF, utilizou-se o modelo de análise de políticas12 já aludido, composto de 
seis categorias de variáveis independentes ou, conforme denominado por ele, 
fatores estruturais fragmentadores: liderança executiva, estratégia, ajustamento 
mútuo, estrutura, processos e pessoas.

No sentido normativo, essas categorias de variáveis independentes são 
analisadas como elementos possíveis de integração/fragmentação, a partir dos 
quais os processos de formulação e implementação de políticas são capazes de 
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ser dotados de maior convergência, entre si e com as macroestratégias de go-
verno. As categorias se cruzam e se interpenetram, e há conceitos que aparecem 
subjacentes a todas as categorias elaboradas, tais como controle e coordena-
ção12.

Liderança Executiva como fator de integração

Os governos, entendidos como conjuntos supostamente coerentes de com-
promissos programáticos e meios para alcançá-los, não podem abrir mão de 
uma liderança executiva ativa12. Segundo o autor, não se trata apenas da existên-
cia do compromisso por parte da liderança política ou até mesmo da presença de 
uma visão geral central, bem como de uma habilidade de coordenação central, 
é mais do que isto. Pois, diz respeito à capacidade do executivo principal de 
liderar o processo de construção coletiva de uma visão e negociá-la, não ape-
nas fora do governo, mas também dentro dele. Isto significa que o líder deve 
exercer, no nível estratégico, a intransferível autoridade de seu cargo. Uma vez 
pactuada, cabe ao líder político cobrar adesão à visão, mobilizando seus públi-
cos de interesse.

Sob este ponto de vista, esta pesquisa constatou que na SES/DF há dificul-
dades neste quesito, pois aparentemente o Secretário de Saúde, o Subsecretário 
de Atenção à Saúde, os Diretores e os Gerentes não desenvolvem ações que 
almejem construir uma visão coletiva, o que se configura em um fator fragmen-
tador. Outra questão que se deve levar em consideração na análise é o fato de 
que o Núcleo responsável pelo desenvolvimento da PNRMAV no DF está no 
quarto nível hierárquico da cadeia de comando da SES/DF.

Além disso, o que parece dificultar o surgimento de uma forte liderança no 
DF é a instabilidade política frequentemente vivida por esta unidade da federa-
ção, além de fatores peculiares da política local, que tem se caracterizado pelas 
constantes trocas dos dirigentes dos órgãos públicos.

Neste aspecto, salienta-se que a gestão horizontal exige, acima de tudo, 
uma forma reinventada de liderança que apoie a evolução da cultura e, ao mes-
mo tempo, conclua projetos nos prazos determinados e sem ultrapassar os li-
mites de seus orçamentos. Precisa-se de uma liderança que mobilize adequa-
damente o poder de influência e persuasão, seja exercida por meio de canais de 
diálogo e seja distribuída na organização como um todo17. 

O fato de a SES/DF ter instituído formalmente o Nepav e nomeado um 
coordenador mostra-se insuficiente para a construção de convergência intra e 
intersetorial. Portanto, sob o prisma da liderança executiva no DF os achados 
apontam a existência de fragmentação, conforme se pode verificar no Quadro 1.
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Quadro 1 – Análise do fator liderança executiva sob as variáveis gestão do poder e visão

 Fonte: Elaborado pela autora.

Estratégia como fator de integração

Um projeto disposto sob a forma de um plano deve ser uma referência 
estratégica e programática dinâmica e flexível12.

No que tange ao quesito estratégia, na análise do DF, pode-se afirmar que 
esta, também é um fator fragmentador. Ao avaliar a forma como são desenvolvi-
das as ações de redução da violência e acidentes não detectamos a existência de 
plano nem agenda, expressos em documentos, que explicitem objetivos, metas 
e ações. Este achado indica que as ações são desenvolvidas por demanda, pon-
tualmente e, geralmente, por meio da improvisação. Salientamos, também, que 
não foram encontrados indícios da existência de um sistema de planejamento 
(intra ou intergovernamental), que expressem a missão, a visão e as metas de 
longo prazo. O planejamento não é sistemático e as metas são difusas. De acor-
do com o exposto, acima, pode-se fazer a seguinte análise, em relação ao fator 
“estratégia” (Quadro 2):
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Quadro 2 – Análise do fator estratégia sob as variáveis plano e sistema de planejamento

Fonte: Elaborado pela autora.

Ajustamento mútuo como fator de integração

Mintzberg18  descreve cinco mecanismos de coordenação: ajuste mútuo, 
supervisão direta, padronização dos processos de trabalho, padronização dos 
resultados do trabalho e padronização das habilidades dos trabalhadores. O au-
tor afirma “que estes mecanismos de coordenação devem ser considerados os 
elementos mais básicos da estrutura, a “cola” que mantém as organizações uni-
das”.

O ajustamento mútuo pode ser obtido pela coordenação do trabalho pelo 
simples processo de comunicação informal. O autor advoga que por ser um 
mecanismo de coordenação simples, o ajustamento mútuo é utilizado em vários 
tipos de organizações, tanto nas mais simples, quanto nas organizações com-
plexas18.

O Nepav constituiu a Rede Intersetorial da Violência do DF e observou-se 
por meio da análise da entrevista com o Núcleo, que os arranjos de coordenação 
existentes oscilam entre a coordenação negociada do tipo solução de problemas 
e a coordenação não-negociada do tipo ajustamento deferente. Tal assertiva é 
corroborada pelo depoimento de um dos entrevistados:

Geralmente eu faço a mediação, aí um fala “você não tá 
acompanhando o paciente que eu mandei” aí eu falo: só um 
minutinho, vamos deixar que ele fale depois a gente coloca esse 
ponto de estrangulamento. Aí coloco o ponto de estrangulamento 
e pergunto: em que a gente pode ajudar esse setor a melhorar?”. 
[...] (E4).

No que diz respeito ao PAV, local em que realizamos uma das entrevistas, 
verificou-se a ocorrência da coordenação negociada do tipo solução de problemas:
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[...] primeiro a gente faz uma visita lá, o outro faz uma visita cá. Nós 
vamos na conversa, porque o objetivo maior, tanto de um quanto 
de outro, é a clientela, é visando o bem maior que é o da clientela. 
Todos nós queremos ajudar, então, eu acho que é cedendo, às vezes 
um cede depois outro [...] (E5).

De acordo com a tese de Martins12, avaliar o ajustamento mútuo como 
fator estrutural de integração implica identificar em que extensão há formas 
de coordenação negociada operando por detrás dos arranjos formais, de coor-
denação, quer entre um círculo reservado de atores relevantes, quer de forma 
estendida à comunidade, de política pública em jogo. Neste sentido, avalia-se o 
“ajustamento mútuo” como o fator que mais apresenta potencial integrador no 
DF, pelo menos na base, no nível das discussões técnicas (Quadro 3):

Quadro 3 – Análise do fator ajustamento mútuo

Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme aludido, apurou-se a incidência de práticas de ajustamento mú-
tuo baseadas na coordenação não-negociada entre integrantes de diferentes sub-
sistemas, o que constitui um fator estrutural de fragmentação12.

Salienta-se, ainda, que não encontramos dados que nos possibilitem ana-
lisar se as formas negociadas de coordenação (coordenação negativa, barganha, 
solução de problemas e coordenação positiva) encontram amparo no topo da 
hierarquia, na cúpula, da SES/DF.

Estrutura como fator de integração

A estrutura da SAS/DF da Secretaria de Saúde do DF, à qual o Nepav está 
subordinado, pode ser visualizada na Figura 3: 
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Figura 3 – Organograma da Subsecretaria de Atenção à Saúde da SES/DF

         

SES –Secretaria Estadual de Saúde/ DF – Distrito Federal/ SAS –Subsecretaria de Atenção a 
Saúde

Fonte: Governo do Distrito Federal.15
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Apurou-se que a SAS/DF, de acordo com o organograma (Figura 3), tem 
uma estrutura verticalizada cujo critério é funcional e o tipo de coordenação 
é por supervisão direta. Este tipo de desenho organizacional é essencialmente 
fragmentário, porquanto a pluralidade de níveis hierárquicos dificulta o ajusta-
mento vertical12.

Observa-se, assim, que a análise da integração vertical equivale ao dese-
nho organizacional de acordo com Martins.12 Uma estrutura concentrada em 
poucas unidades tende a facilitar a integração; por outro lado, uma fragmentada 
tende a dificultá-la (Quadro 4):

Quadro 4 – Análise do fator estrutura sob as variáveis desenho organizacional e coordenação

SES/DF – Secretaria Estadual de Saúde/Distrito Federal
Nepav- Núcleo de Estudos e Programas para os Acidentes e Violência
Fonte: Elaborado pela autora.

Verificou-se que analisar a coordenação como fator de integração envolve 
distinguir o modelo de ajustamento vertical e horizontal, com o objetivo de re-
conhecer evidências de formas de coordenação por supervisão e a ocorrência de 
estruturas integradoras e suas propriedades.12 Observou-se, ainda, que formas e 
mecanismos sobrepostos e efetivos de coordenação promovem integração; ao 
passo que falhas na coordenação geram fragmentação. 

Neste quesito, descobriu-se que, no DF, a coordenação é feita por meio de 
mecanismos laterais que, de acordo com a classificação de Peters7, podem ser 
de variadas formas. Exemplo disso é a Rede Intersetorial de Atenção às Vítimas 
de Violência, que se caracteriza como um Comitê Assessor, que é uma forma 
de coordenação intrapolítica e interprogramas. Esse modelo obriga a tomada de 
decisão consensual.
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O processo como fator de integração

Para analisar este fator é necessário observar os processos, já que estes 
fornecem uma estrutura para a ação, uma ordenação específica das atividades de 
trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, insumos e resultados 
claramente especificados para gerar resultados definidos, de maneira a apoiar 
os objetivos organizacionais.12 Neste sentido, o autor advoga que é importante 
avaliar o grau de autonomia, o consenso operacional e a integração vertical e 
horizontal.

No que tange à PRNMAV, concluiu-se que o desafio principal neste fator é 
buscar formas de coordenar variados processos, que por sua vez são desenvolvi-
dos por uma diversidade de atores que possuem relativa autonomia (Quadro 5):

Quadro 5 – Análise do fator processos sob a variável integração vertical e horizontal

Fonte: Elaborado pela autora.

Pela análise dos documentos e das entrevistas, constatou-se que o PNR-
MAV apresenta complexidade de coordenação tanto vertical quanto horizontal. 
Em relação à coordenação vertical, observa-se que, no DF, existem 29 regiões 
administrativas e em cada uma delas há, pelo menos uma regional de saúde, 
normalmente um hospital, com um PAV constituído e cabe a esse programa a 
implantação da ficha de notificação, o atendimento às vítimas e ainda o desen-
volvimento de ações de prevenção da violência. 

Verificou-se que o Nepav tem relativa autonomia, mas poucos recursos 
humanos, materiais e financeiros para conseguir exercer seu papel de coordena-
ção dessa complexa rede. Já o coordenador do PAV não exerce função exclusiva 
no Programa e tem que conseguir a integração interna entre as equipes do hos-
pital no qual está localizado.
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Quadro 6 – Análise do fator processos sob a variável autonomia

PNRMAV- Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência no 
Distrito Federal Nepav- Núcleo de Estudos e Programas para os Acidentes e Violência
Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar de existirem movimentos do Nepav no sentido da integração, como 
o estabelecimento da Rede Intersetorial, ainda é muito incipiente a coordenação 
dos setores governamentais no que diz respeito à garantir de que pelo menos 
os setores de governo não adotem posições divergentes no desenvolvimento de 
ações voltadas para os acidentes e violências. 

Pelo relato de um dos entrevistados sobre a integração de um PAV com o 
sistema de garantia de direitos e outros setores governamentais conclui-seque 
algumas negociações para o estabelecimento do fluxo do atendimento e discus-
sões de casos conjuntos foram bem sucedidas. Porém, nota-se que as parcerias 
são pontuais e formadas a partir do conhecimento pessoal entre os técnicos dos 
setores envolvidos, ou seja, a articulação se fundamenta no relacionamento pes-
soal e não institucional.

Em relação à falta de consenso operacional (Quadro 7), deduz-se que os 
desafios são: a) a busca de acordo com relação a grupos de clientes-alvo, b) as 
ações a serem executadas, c) os serviços a serem prestados e d) as metodolo-
gias a serem empregadas. Avalia-se que a pluralidade de interesses e formas de 
relacionamento e a escassez de recursos dificultam a coordenação no âmbito da 
SES/DF, conforme o teor da entrevista abaixo:

[...] nós precisamos do Ministério Público, precisamos da 
responsabilização, porque se o trabalho não estiver funcionando 
o agressor tá rondando, tá intimidando. Nós precisamos de tudo, 
pois terminou o trabalho aqui, que ela vá para a comunidade, tenha 
uma referência na comunidade se ela precisar de alguma coisa, ela 
vá (falando sobre a necessidade da integração) (E5). Os conselhos 
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e a Vara da Infância é uma parceira excelente, que quando a gente 
tem alguma coisa que precise de uma intervenção, que precise que 
o pai seja retirado, porque teve a questão do abuso, é rapidinho que 
nós conseguimos, flui! (E5).

Quadro 7 – Análise da variável consenso operacional

Fonte: Elaborado pela autora.

Apesar dos autores falarem sobre a importância da coordenação política 
ou administrativa, observamos que, no DF, na prática, há uma queixa em rela-
ção ao apoio do MS, órgão formulador da PNRMAV:

[...] o Ministério te dá a diretriz e cada estado faz aquilo que acha 
que deve fazer. Mas eu acho que o DF é muito “largado” em relação 
ao Ministério, inclusive, eu já fiz essa crítica em um seminário. 
Porque eu acho que, uma vez só que eu consultei a presença do 
Ministério da Saúde dentro da nossa estrutura, eu nunca mais a vi. 
Nesses sete anos, só veio uma vez [...] (E4).

Assim, verifica-se que a coordenação administrativa é feita pelo Nepav, 
no que diz respeito à implementação das ações pelo PAV ou pela própria uni-
dade, no seu âmbito de competência. Inexiste, portanto, coordenação política 
por parte do órgão formulador da PNRMAV e, também, por parte da cúpula da 
SES/DF.

Foi possível verificar, nesta pesquisa, a existência de diversos manuais de 
operacionalização das ações, tanto no contexto federal como no DF, e estes são 
considerados essenciais para a padronização dos procedimentos, produtos e ha-
bilidades. Entretanto, salienta-se que nem sempre os manuais são padronizados 
entre os setores e, neste sentido, cada um faz o seu próprio manual.

Apurou-se também que os valores compartilhados podem contribuir para 
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a integração, ainda que esta seja embrionária no DF, pois aparentemente nesta 
unidade da Federação há consenso em torno da necessidade de integração e de 
formação de rede para o enfrentamento dos crescentes índices de violência e 
acidentes.

Nesta questão de trabalhar de forma intersetorial, pra falar a 
verdade, eu comecei isso mesmo antes de estar no núcleo. [...]. 
A integração diminuiria a nossa demanda. Porque nós somos um 
atendimento terciário, era para vir o que já passou pelo secundário 
[...](E4)

Deduz-se, portanto, que no DF os elementos processuais analisados apon-
tam que nessa dimensão há mais elementos fragmentadores que integradores, 
pois há processos de gestão fracamente integrados, pertencentes a domínios 
institucionais bem demarcados e que operam segundo lógicas distintas.

As pessoas como fator de integração

Sabe-se que as pessoas são fatores de integração na medida em que divi-
dem, na qualidade de membros de um ou vários subsistemas de política pública, 
valores, crenças e opiniões em torno de questões relativas à formulação e im-
plementação.12 De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico,19 a maioria dos obstáculos à integração de políticas está 
profundamente arraigada nas divergências de percepção das partes interessadas 
sobre as questões abrangidas.  Os valores compartilhados têm influência direta 
sobre esse fator, atuam como elementos de integração, na medida em que um 
subsistema de política pública se constitui, de forma isolada ou em conjunto, 
uma comunidade epistêmica ou uma comunidade política.12

Em relação a este tema, acidentes e violências, vale salientar que muitas 
pessoas comungam de valores relacionados à sua magnitude e relevância para 
a sociedade brasileira. Os números são alarmantes e há consenso de que estes 
temas precisam ser priorizados nas agendas dos governos. Porém, avalia-se que 
as pessoas responsáveis pela temática, no DF, possuem poucos meios formais 
de interlocução, o que dificulta a integração (Quadro 8):
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Quadro 8 – Análise do fator pessoas sob a variável valores

Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizamos este estudo buscando nos concentrar nas questões ligadas à 
integração horizontal, quais sejam, responder a questão se a implementação 
da PNRMAV pelo DF está ocorrendo de forma fragmentada ou integrada com 
outros setores governamentais e se está havendo, ou não, a fragmentação/inte-
gração, e quais fatores estão contribuindo com esta forma de governança hori-
zontal.

Em primeiro lugar, chamamos a atenção para o fato de que não há uma 
única estratégia adotada que possa assegurar a integração horizontal. Esta hi-
pótese pôde ser demonstrada ao se analisar a implantação da PNRMAV no DF. 

A teoria da fragmentação de políticas proposta por Martins,12 apresentada 
na primeira parte deste trabalho, mostrou-se útil e válida para os objetivos de 
pesquisa, porque forneceu um conjunto de elementos que permitem reconhecer 
que a combinação de fatores estruturais fragmentadores tem contribuído para a 
conclusão deste estudo de que há fragmentação na implementação da PNRMAV 
no DF.

A partir do exposto, conclui-se que a implementação da diretriz da PNR-
MAV no DF  apresentou várias evidências fragmentadoras, uma vez que de-
monstrou a existência de problemas de coordenação, com perda de coerência 
e consistência. Tal afirmativa baseia-se na análise dos documentos e das en-
trevistas, em que não encontramos dados que apontassem para a existência de 
vários setores governamentais atuando com uma finalidade comum (coerência), 
as partes envolvidas apoiando-se reciprocamente (consistência) e estas mesmas 
partes agindo de forma articulada (coordenação). Assim sendo, ao entender a 
integração, como a soma de coerência, consistência e coordenação, podemos 
afirmar que há fragmentação. 

Um fator a ser considerado na análise dos resultados é que, apesar da 
intersetorialidade constar da PNRMAV e os entrevistados afirmarem que a inte-
gração entre os setores é um objetivo perseguido desde a sua formulação, estes 
aspectos não foram suficientes, por si sós, para garantir que a implementação 
da política ocorra de forma integrada. Pelo menos, isto parece ser verdade, no 
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caso em estudo. 
Há que se acrescentar que para o êxito da integração horizontal de ações 

governamentais, é preciso fazer uso de uma gama de ferramentas de gestão 
conhecidas pela administração pública atual. A administração moderna requer 
flexibilidade, transparência e agilidade, dentre outras coisas, na solução dos 
problemas. Estruturas rígidas, com diversos centros de poder e sem lideranças 
com capacidade de gerar convergência estrutural, geram fragmentação, confor-
me aludido em nosso marco teórico.
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AUDITORIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS: 
DIRETRIZES PARA UMA FISCALIZAÇÃO SISTEMÁTICA PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

RESUMO

O estudo objetivou definir diretrizes para o desenvolvimento de procedimentos 
sistemáticos de fiscalização e auditoria dos hospitais públicos pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco, a partir de investigação qualitativa, com triangulação de 
fontes de dados, utilizando diferentes técnicas de coleta. Inicialmente foi realizada 
observação participante, com observador não revelado, em um grande hospital público 
do Estado, a fim de conhecer os principais problemas percebidos pelos profissionais de 
saúde, relacionados ao funcionamento e à gestão da entidade. Em seguida, foi realizada 
pesquisa documental sobre instituições públicas hospitalares, com levantamento de 
manuais e relatórios de gestão da assistência prestada por esses serviços de saúde. 
Em paralelo, foram coletados manuais padronizados de acreditação e desempenho 
hospitalar. Por fim, procedeu-se às entrevistas semiestruturadas com membros do TCE/
PE e gestores da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, com o propósito de 
confrontar e complementar os dados levantados sobre outros aspectos relevantes para a 
pesquisa. Os resultados foram categorizados em cinco grandes áreas temáticas: Gestão, 
Recursos Humanos, Compras, Emergência e Questões Externas. A categoria Gestão, 
por sua vez, foi dividida em duas subcategorias: desempenho hospitalar e gestão 
administrativo-financeira. As categorias ajudaram na elaboração de diretrizes que 
servem de orientação para a sistematização das fiscalizações nas instituições públicas 
hospitalares. Esta pesquisa visou contribuir para uma atuação mais efetiva do Tribunal 
de Contas, em busca do uso racional dos recursos públicos destinados à saúde, e como 
subsídio para o processo de melhoria da qualidade da assistência prestada aos usuários 
do SUS.

Palavras-chave: Administração Hospitalar. Gestão de Qualidade. Auditoria 
administrativa.

INTRODUÇÃO

Os hospitais constituem um dos componentes mais importantes e onerosos 
do SUS, no entanto, permanecem sem receber a atenção adequada pelos 
formuladores de políticas públicas. A gestão hospitalar no Brasil é complexa e 
cara e o seu controle é desafiador, o que exige profundo e amplo conhecimento 
acerca de todos os componentes que constituem essas unidades de saúde, a fim 
de integrá-los de forma efetiva1.



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO  I  179
     

Nessas unidades de saúde, o acesso aos recursos do SUS permanece 
difícil, as filas de espera para consultas, exames e cirurgias são longas e faltam 
vagas para internação. A situação da atenção prestada por esses hospitais é de 
crise, que envolve os gestores públicos, empresários do setor, profissionais e 
trabalhadores dessas unidades e, finalmente, a população usuária, que é a mais 
prejudicada pela inoperância desses serviços.

Em Pernambuco, assim como na maior parte do país, as instituições 
públicas hospitalares encontram-se inseridas na estrutura da administração 
direta do Estado, sendo geridas pela Secretaria de Saúde, sem desfrutar de 
autonomia na gestão do próprio serviço. 

O controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nos 
hospitais públicos ocorre por meio das auditorias de prestação de contas, das 
auditorias de acompanhamento, da apuração das denúncias feitas à Ouvidoria e 
da apuração das demandas externas encaminhadas pelos mais diversos órgãos.

O TCE/PE foi pioneiro na incorporação de profissionais de saúde com 
competência para fiscalizar especificamente os recursos públicos da saúde, 
o que trouxe como desafio à equipe de saúde a ampliação do escopo das 
auditorias já realizadas, passando a fiscalizar além dos aspectos de legalidade e 
conformidade contábil-financeira, também os aspectos que envolvem a gestão e 
a qualidade da assistência prestada aos usuários nas organizações hospitalares. 

Com base neste contexto e na vivência de um dos autores junto ao TCE 
e aos serviços de saúde - tanto na fiscalização como na assistência - surgiu 
o interesse do presente estudo em buscar diretrizes para uma sistematização 
das auditorias realizadas nos grandes hospitais públicos. Pretendeu-se, assim, 
respaldar as experiências adquiridas pela equipe de saúde durante os cinco anos 
de atuação em fiscalizações, com o conhecimento científico, contribuindo para 
uma maior efetividade das ações deste Tribunal frente às demandas impostas 
pela sociedade.

Os Tribunais de Contas

Os Tribunais de Contas (TCs) são órgãos constitucionais de controle 
externo e surgiram da necessidade de serem estabelecidas bases novas para 
a fiscalização da execução orçamentária2. Os focos do controle externo são: 
legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia, eficiência, efetividade, 
conformidade contábil-financeira, equidade e ecologicidade. Os TCs são órgãos 
com missões constitucionais de resguardo da coisa pública, interessados na 
realização do bem comum. 

Na atualidade, os Tribunais têm uma função muito mais dinâmica do que a 
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revisão do controle contábil, por entender que a missão mais nobre da Corte é a 
avaliação dos resultados, e não dos meios, em razão dos recursos despendidos, 
bem como do benefício colhido pela comunidade. Ao fiscalizar a aplicação 
dos recursos públicos, esses órgãos atentam para a maneira pela qual aqueles 
recursos foram utilizados e os resultados sociais alcançados3.

A Gestão pública hospitalar

Os hospitais estão no centro do universo dos cuidados da saúde. Eles são 
parte crítica do orçamento do governo, absorvendo quase 70% das despesas 
públicas em saúde e estão na vanguarda das discussões políticas. As discussões 
refletem sua promessa como centros de inovação tecnológica e avanços médicos, 
bem como a preocupação generalizada com relação ao seu custo e qualidade4.

O sistema hospitalar do Brasil é dito pluralista, pois uma série de arranjos 
financeiros, organizacionais e de propriedade abrange tanto os setores públicos 
quanto os privados, mantendo uma longa tradição de financiamento público 
de instalações privadas. É também altamente estratificado, visto que poucos 
hospitais são centros de excelência de categoria internacional, que atendem à 
minoria da população.

A dificuldade da gestão no setor saúde é devida à complexidade dos 
problemas a resolver e à natureza dos serviços a produzir5. Para que a gestão 
dos serviços de saúde seja eficiente, é necessário que sejam criadas condições 
organizacionais congruentes com as peculiaridades e as exigências da produção 
de serviços profissionais no contexto público.

Alguns estudos apontam o hospital como uma das organizações mais 
complexas de serem administradas6,7. Neles estão reunidos vários serviços e 
situações simultâneos: hotel, serviços médicos, lavanderia, limpeza, vigilância, 
restaurante, recursos humanos etc., se constituindo em um organismo regido 
por normas vindas de diversos órgãos e instituições.

Quanto à gestão financeira dos serviços de saúde, pode-se afirmar que os 
recursos disponíveis são, por definição, limitados e muitas vezes insuficientes 
para cobrir todas as necessidades. Os gestores e prestadores de serviços têm, 
portanto, a necessidade e responsabilidade de utilizar esses recursos da melhor 
maneira possível, buscando a eficiência e a maximização do impacto e da 
qualidade dos serviços8. 
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A Qualidade nos serviços de saúde

Apesar do tema qualidade em serviços de saúde não ser considerado 
inovador, assim como o discurso de busca da excelência nesses serviços, ainda 
existe um número baixo de instituições de saúde que implementaram ou estão 
implementando alguma iniciativa de gestão da qualidade9.

A qualidade na assistência à saúde, definida pelos clássicos sete pilares 
- eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e 
equidade - resulta basicamente de dois fatores: a ciência e a tecnologia aplicadas 
à assistência à saúde e a real aplicação dessa ciência e tecnologia à prática10. 

No Brasil, a preocupação em avaliar instituições hospitalares data da 
década de 40. Desde então, instrumentos para a avaliação externa dos serviços de 
saúde passaram a ser desenvolvidos a fim de garantir padrão hospitalar nacional. 
Ao longo destes anos o processo de avaliação hospitalar foi descontinuado. A 
década de 90 é marcada pela introdução do modelo de Acreditação Hospitalar, 
que passou a ser vista como elemento estratégico para desencadear e apoiar 
iniciativas de qualidade nos serviços de saúde. Pretendia-se contribuir para 
uma progressiva mudança planejada de hábitos, por meio de estímulo aos 
profissionais, servindo como subsídio para o estabelecimento de metas e para o 
aprimoramento da qualidade da assistência11.

Em 2001, o Ministério da Saúde, preocupado com a imagem do SUS e 
de seus serviços junto à população, instituiu o programa atualmente conhecido 
como Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS), definido 
como um instrumento de apoio à gestão do SUS em relação à qualidade da 
assistência oferecida aos seus usuários. Este programa foi criado no sentido de 
avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados 
relacionados ao risco, ao acesso e à satisfação dos cidadãos com os serviços 
públicos de saúde, na busca de sua melhor resolubilidade e qualidade. Da 
mesma forma, outros dois projetos - o Reforsus e o Qualisus - se ocuparam da 
mesma questão sob a forma de investimentos, formação de RH e consultorias, 
no final dos anos de 1990 e em 2003, respectivamente12.

Para La Forgia e Couttolenc4, o governo é o responsável por garantir a 
qualidade em todos os hospitais, públicos e privados. Os padrões de qualidade 
já existem sob a forma de requisitos de concessão de licença e sistemas de 
acreditação, sancionados pelo próprio governo. Infelizmente, a implementação 
dessa qualidade tem sido escassa e a obtenção de padrões não garante o seu 
aumento, mas muitas ações críticas necessárias para melhorar esta qualidade 
ocorrem no nível hospitalar sob a liderança da direção. 

Dentro deste contexto de avaliação e qualidade dos serviços de saúde, 
os TCs - por serem órgãos dotados de competência para fiscalizar as unidades 
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públicas hospitalares -, assumem o papel de avaliadores externos destes serviços. 
O TCE/PE atua, por lei, na perspectiva de contribuir para a melhoria dessas 
organizações, em benefício da sociedade, a partir da definição de diretrizes que 
subsidiem um processo sistemático de fiscalização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo utilizou a estratégia qualitativa de investigação, com 
a coleta de dados feita por três diferentes técnicas. Inicialmente, foi realizada 
observação participante em um grande hospital público da Região Metropolitana 
do Recife. Posteriormente, foi combinada a técnica de pesquisa documental em 
outros quatro hospitais e em manuais e relatórios sobre gestão e a qualidade 
da assistência prestada em serviços de saúde. Finalmente, procederam-se a 
entrevistas semiestruturadas com membros do TCE/PE e gestores da Secretaria 
de Saúde de Pernambuco.

A técnica de observação utilizada na primeira etapa do trabalho de campo 
foi aplicada em um grande hospital público, com observador não revelado, isto 
é, com observador oculto, que interagiu com os diversos grupos profissionais 
- maqueiros, vigilantes, recepcionistas, técnicos, enfermeiros, médicos e 
diretores -, no transcorrer dos trabalhos de auditoria de natureza operacional 
(Anop) realizados pelo TCE/PE, da qual um dos autores fez parte da equipe de 
fiscalização. 

Durante esse procedimento, foram conhecidas as principais dificuldades 
no funcionamento e na gestão hospitalar, sentidas pelos diferentes atores. Os 
dados coletados foram registrados em diário de campo e classificados por 
unidade de registro para serem analisados. 

Em seguida, foi realizada a pesquisa documental, em duas etapas: primeiro, 
foram coletados documentos e informações em quatro grandes hospitais 
da rede pública estadual, localizados na Região Metropolitana do Recife. 
Posteriormente, a pesquisa incluiu também a coleta de manuais e relatórios 
dos mais diversos órgãos envolvidos com a gestão e a qualidade da assistência 
prestada pelos serviços de saúde.

As informações levantadas por meio da pesquisa documental também 
foram classificadas em unidades de registro, para posterior análise. 

Após a conclusão da observação participante e concomitantemente à 
pesquisa documental, o pesquisador recorreu às entrevistas, com o propósito 
de complementar a triangulação dos dados levantados pelas referidas técnicas 
de investigação. Optou-se pela técnica de entrevista semiestruturada, na qual 
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os informantes tiveram a possibilidade de discorrer sobre suas experiências, a 
partir do foco principal proposto pelo pesquisador. 

As entrevistas ocorreram com quatro membros do Tribunal de Contas de 
Pernambuco, escolhidos por estarem mais envolvidos com as questões relativas 
à fiscalização e ao julgamento na utilização dos recursos destinados à saúde do 
Estado e dois gestores da saúde, os quais foram selecionados por fazerem parte 
da gestão administrativa e executiva da Secretaria Estadual de Saúde, ocupando 
posições relevantes no conhecimento acerca dos hospitais e na tomada de 
decisão. As entrevistas foram gravadas em meio eletrônico e posteriormente 
transcritas. Finalmente, os achados das entrevistas foram classificados em 
unidades de registro para serem analisados.

Aos dados foi aplicada a técnica de análise de conteúdo. Tomou-se 
como referência o modelo de análise de conteúdo13. A análise foi precedida da 
classificação dos dados da pesquisa - em unidades de registro - que apresentaram 
características comuns ou que abordaram o mesmo assunto. 

RESULTADOS

No presente estudo, a observação participante permitiu identificar as 
diferentes percepções e sentimentos dos gestores e profissionais das diversas 
categorias acerca das principais dificuldades enfrentadas pelo hospital. Os 
dados levantados, por meio da referida técnica, e classificados em unidades de 
registro estão demonstrados na Tabela 1, em ordem decrescente da frequência 
de ocorrência. Após esta classificação, a análise das unidades permitiu agrupá-
las nas seguintes categorias: Gestão, Emergência, Recursos Humanos, Compras 
e Questões externas.

A observação participante foi seguida pela pesquisa documental, que se 
iniciou pela coleta de documentos e informações em quatro grandes hospitais 
públicos da rede estadual de saúde, localizados na Região Metropolitana do 
Recife, excluindo-se o hospital cujas informações colhidas se deram através da 
técnica de observação. 
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Tabela 1 - Categorias de análise/Observação participante em hospital de PE

Fonte: Elaborado pelos autores.

As informações colhidas nesses hospitais foram classificadas nas 
seguintes unidades de registro: Planejamento Estratégico/Contrato de Gestão, 
Organograma, Perfil de atendimento, Serviços de referência no Estado, 
Indicadores de desempenho utilizados, Repasse de recursos do Fundo Estadual 
de Saúde (FES)  pela Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco (SES/PE), 
Comissões técnicas, Relatório de avaliação/monitoramento, Classificação de 
risco, Capacitação para gestores e Instrumento de controle da carga horária. 
Posteriormente, a análise de tais unidades permitiu agrupá-las nas seguintes 
categorias analíticas: Gestão, Emergência e Recursos Humanos.

A segunda fase da pesquisa documental ocorreu através da análise dos 
manuais e relatórios relacionados à gestão e à qualidade da assistência prestada 
pelos serviços de saúde. Nesta etapa, os seguintes manuais foram analisados: 

•	 Manual de Acreditação Hospitalar da Organização Nacional de Acre-
ditação (ONA);

•	 Manual de Padrões de Acreditação Hospitalar do Consórcio Brasileiro 
de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde (CBA);

•	 Acreditação Hospitalar no Brasil;14

•	 Manual do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos 
hospitais do SUS/MG (Pró-Hosp);
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•	 Modelo de Relatório estatístico do Instituto de Medicina Integral Pro-
fessor Fernando Figueira (Imip);

•	 Relatório de consultoria do Instituto de Desenvolvimento Gerencial 
(INDG) - HR/2009.

Os dados levantados através da pesquisa nos quatro primeiros manuais 
foram classificados em unidades de registro e, posteriormente, estas foram 
analisadas e agrupadas nas categorias Gestão, Recursos Humanos e Compras, 
conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Categorias de análise/Manuais de Acreditação e Qualidade da assistência prestada 
pelos hospitais públicos

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise documental prosseguiu com o modelo de relatório estatístico 
do Imip, através do qual, foi possível registrar os seguintes indicadores: Média 
de permanência; Mortalidade institucional; Intervalo de substituição; Infecção 
hospitalar; Giro de rotatividade (renovação); Cirurgia programada; Ocupação 
hospitalar; Cirurgia realizada; Desocupação hospitalar; Cirurgia suspensa; 
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Mortalidade geral hospitalar; Cirurgia de emergência. Após a análise, esses 
indicadores foram classificados por unidades de registro e agrupados dentro da 
categoria Gestão.

A análise documental foi encerrada com o relatório de consultoria do 
INDG acerca do Hospital da Restauração (HR), realizado em 2009, no qual 
foram identificadas as principais causas relacionadas ao elevado Tempo Médio 
de Permanência e à alta Taxa de Mortalidade Hospitalar. Essas causas foram 
classificadas em unidades de registro e, posteriormente, analisadas e agrupadas 
nas categorias Recursos Humanos, Emergência, Compras e Questões Externas, 
conforme demonstrado nos Quadros 2 e 3.

A análise documental realizada visou atingir o objetivo da pesquisa, que 
foi definir as diretrizes para a sistematização das fiscalizações dos hospitais 
públicos estaduais pelo TRE. 

Finalmente, a análise das entrevistas permitiu classificar os dados 
levantados em várias unidades de registro e, posteriormente, agrupá-las em 
categorias analíticas. Estas informações encontram-se apresentadas nos Quadros 
4 e 5, que se referem às entrevistas realizadas com os membros do TCE e os 
gestores da SES,  respectivamente.

Quadro 2 – Categorias de análise/Causas relacionadas ao elevado tempo médio de permanência 
hospitalar no HR

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 3 – Categorias de análise/Causas relacionadas à elevada taxa de mortalidade hospitalar 
no HR

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 4 – Categorias de análise/Entrevistas semiestruturadas com membros do TCE/PE*

Fonte: Elaborado pelos autores.
* Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
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Quadro 5 – Categorias de análise/Entrevistas semiestruturadas com gestores da saúde (SES/PE)*

Fonte: Elaborado pelos autores.

DISCUSSÃO

A discussão dos resultados permitiu atingir o objetivo da pesquisa, que 
foi definir as diretrizes para uma fiscalização sistemática dos hospitais públicos 
estaduais pelo TCE - PE. 

As auditorias realizadas pelo TCE/PE nessas instituições devem envolver 
tanto questões de legalidade e conformidade, como operacionais e de avaliação 
dos serviços, contribuindo para melhor utilização dos recursos públicos 
destinados à saúde, assim como para melhoria da gestão e da qualidade 
assistencial hospitalar. 

O presente estudo utilizou várias fontes de evidências com o fim de 
buscar um enfoque mais amplo, tendo sido as diretrizes delineadas a partir das 
cinco áreas (categorias analíticas) consideradas mais relevantes para a atuação 
do Tribunal no âmbito hospitalar: Gestão, Recursos humanos, Emergência, 
Compras e Questões Externas.

Gestão

Devido à grande diversidade do tema, as unidades de registro que 
compuseram a categoria Gestão foram divididas em duas subcategorias: 
Desempenho Hospitalar e Gestão Administrativo-financeira. 

O Desempenho Hospitalar englobou tanto aspectos de produção como 
de qualidade. As unidades de registro agrupadas nesta subcategoria, que se 
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mostraram mais relacionadas com as atividades a serem desenvolvidas pelo 
TCE/PE, foram:

•	 Utilização sistemática de indicadores de desempenho e 
informes estatísticos;

•	 Avaliação e monitoramento dos serviços;
•	 Capacitação da direção e da gestão hospitalar;
•	 Elaboração de planejamento estratégico e contrato de gestão. 

Essas unidades coincidiram com as apontadas por autores de outros 
trabalhos.

A importância da utilização de indicadores e informes estatísticos, que 
reflitam a performance de uma organização hospitalar, já havia sido abordada 
por outros autores, como Malik12, ao afirmar que os indicadores permitem 
saber o que está acontecendo no sistema de saúde ou nos serviços, assim como 
conhecer as consequências das ações empreendidas. Os autores os considera 
fundamentais para a tomada de decisão, apesar de sua utilização destes ser 
pouco frequente na gestão em saúde.

A importância em se avaliar e monitorar os serviços hospitalares também 
é questão já amplamente discutida e consolidada por diversos autores, como 
Donabedian15, considerado o fundador do campo da qualidade em serviços de 
saúde, que introduziu, em 1966, os conceitos de estrutura, processo e resultado, 
com o objetivo de orientar a avaliação da qualidade dos serviços de saúde.

Quanto à importância da capacitação da direção e da gestão hospitalar, este 
estudo foi coincidente com os de outros autores, como Barbosa16, ao afirmar que 
a crise do setor público de saúde como um todo tem particularidades observadas 
nos problemas da má utilização de instrumentos de gestão e na incompetência 
gerencial.

As unidades de registro agrupadas nesta subcategoria, com maior destaque 
para serem utilizadas nos trabalhos de auditoria foram:

•	 Controle dos custos hospitalares e das receitas e despesas;
•	 Hospitais como unidades gestoras e executoras das despesas;
•	 Repasse de recursos financeiros;
•	 Capacitação profissional para o sistema financeiro de 

informações.

Em relação ao controle de custos hospitalares e das receitas e despesas, 
a sua importância é ressaltada por autores como Couttolenc e Zucchi8, ao 
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afirmarem que “conhecer os custos dos serviços de saúde permite identificar os 
pontos do processo produtivo ou da organização em que se poderia obter uma 
redução de custo, liberando dessa forma recursos para outras atividades”.

Pesquisa realizada pelo BNDES em 2002, junto a instituições hospitalares 
filantrópicas, revelou que apenas 34,8% dessas possuíam sistema de custos 
implementado.17

Recursos Humanos

A categoria RH englobou, dentre outras, as seguintes unidades de registro 
consideradas mais relevantes para a atuação do Tribunal de Contas:

•	 Dimensionamento do quadro funcional;
•	 Utilização do indicador Taxa de Absenteísmo;
•	 Instrumento de controle da carga horária dos profissionais;
•	 Condições de trabalho;
•	 Monitoramento dos padrões de atuação dos profissionais 

médicos;
•	 Capacitação profissional;
•	 Participação dos profissionais na melhoria de desempenho do 

hospital e nas avaliações da prática do exercício profissional.

Em relação à importância do adequado dimensionamento do quadro 
funcional de uma organização, esta pesquisa foi corroborada pelo manual 
do Ministério da Saúde sobre a gestão hospitalar (Gesthos), ao afirmar que o 
quadro de lotação deve ser determinado levando-se em conta as necessidades da 
população local (perfil epidemiológico) e a proposta de organização do serviço 
para atender a estas necessidades18.

Em relação às condições de trabalho, os achados desta pesquisa coincidiram 
com os de outros autores, como Furtado19, ao afirmar que os serviços de urgência 
e emergência contam com a característica da desorganização e da falta de uma 
atenção humanizada.

Malik e Silva14 assinalam que o ambiente interno da organização tenderá 
a refletir sua imagem. Os trabalhadores da saúde se sentem valorizados quando 
percebem que as organizações os consideram, por meio de salários e outros 
ganhos, materiais ou simbólicos, e quando sentem que a sociedade os respeita. 
É necessário perceber que os gastos com os trabalhadores da organização na 
verdade constituem investimento, pois o salário pode significar permanência 
e, portanto, otimização daquilo que já foi investido em alocação, integração e 
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treinamento. Essa percepção, no entanto, depende de visão de longo prazo, nem 
sempre presente.

Finalmente, para Dussault5, o sucesso das organizações de saúde depende 
do empenho de cada um dos seus integrantes, visto que essas dependem de seus 
operadores, em primeiro lugar. São as chamadas organizações profissionais, 
onde o saber e as habilidades são formalizados através do processo de formação 
e das normas definidas pelas associações profissionais.

Emergência

O tema Emergência abrangeu as seguintes principais unidades de registro 
relacionadas à natureza das fiscalizações realizadas pela auditoria de saúde do 
TCE: 

•	 Demanda de pacientes;
•	 Perfil de atendimento;
•	 Classificação de risco;
•	 Condições estruturais e/ou operacionais;
•	 Tempo de espera para a realização dos exames; 
•	 Transferência para as clínicas (enfermarias).

O’Dwyer, Matta e Pepe20 encontraram como a principal causa da 
superlotação, - em avaliação realizada nos serviços hospitalares de emergência 
do Estado do Rio de Janeiro, - o atendimento a pacientes com problemas 
ambulatoriais, isto é, fora do perfil de atendimento da emergência. Além disso, 
constatou-se a insuficiência da estrutura hospitalar regional, problemas sociais, 
o desconhecimento da população sobre a missão do serviço e a confiança da 
população no hospital.

Furtado, Araújo e Cavalcanti21 observaram que 74,5% dos atendimentos 
realizados na Emergência do HR, nos anos de 1993, 1997 e 2001, foram 
inadequados ao perfil do hospital e levantaram uma série de causas explicativas 
para este fato, dentre elas: acesso mais fácil em relação ao serviço de atenção 
primária; desinformação da população sobre o funcionamento dos serviços de 
emergência; consultas negadas na assistência primária; manutenção do fluxo 
financeiro; maior longevidade da população, aumentando o número de idosos 
nos serviços de emergência.

Em relação ao tempo de espera para a realização dos exames, vários 
trabalhos identificaram que o retardo na concretização destes elevou o tempo 
médio de permanência hospitalar dos pacientes22,23. 
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Compras

O tema Compras registrou diversas unidades, que foram consolidadas nas 
seguintes: 

•	 Planejamento na aquisição de equipamentos, medicamentos e 
insumos;

•	 Aquisição regular e econômica dos materiais médico-
hospitalares;

•	 Adoção de sistema de gestão de materiais e suprimentos; 
•	 Adesão aos Bancos de Preços em Saúde.

Todas essas questões estão relacionadas direta ou indiretamente com a 
gestão de materiais e suprimentos dos serviços de saúde. Essa gestão inclui 
subsistemas como o de controle e o de compras que, se executados com 
eficiência, permitem planejar as aquisições de forma regular e econômica, 
minimizando as faltas de medicamentos e os desperdícios de recursos. Vários 
autores confirmaram a relevância das referidas unidades registradas nesta 
pesquisa.

Em qualquer tipo de organização, incluindo-se as instituições hospitalares 
universitárias públicas, a gestão de estoques deve estar voltada para o futuro24. 
Esta não tem proporcionado sistemas de controle que efetivamente permitam a 
percepção de desvios indesejáveis e, consequentemente, a tomada, em tempo 
hábil, de medidas para corrigí-los.

Vecina Neto e Reinhardt Filho25 confirmaram a relevância do tema, ao 
revelarem que os gastos com materiais representam aproximadamente 15 a 25% 
das despesas correntes e que uma das maiores dificuldades na administração de 
materiais reside na distância entre o processo produtivo e os sistemas de apoio.

Em relação à adesão dos hospitais ao Banco de Preços em Saúde (BPS), 
o Ministério da Saúde (MS) enfatizou esta necessidade, a fim de auxiliar a 
organização na gestão dos recursos financeiros, no controle dos estoques de 
medicamentos e produtos para a saúde, ajudando a decidir sobre o momento 
mais adequado para adquirir novos itens26.

Questões Externas

Embora o presente estudo não tenha objetivado, em princípio, abordar as 
questões externas, mas, sim, focar na própria instituição, não se pôde desprezar 
os achados da pesquisa que apontaram para a forte influência exercida pelos 
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problemas sistêmicos na performance das organizações hospitalares.
Estudo sobre qualidade total e administração hospitalar apontou que as 

medidas intraorganizacionais têm tido baixo impacto sobre os custos do setor 
saúde, o que determina um alcance limitado dos programas neste sentido, 
quando não se observa o modelo de atenção como um todo. A superação 
destes problemas no sistema de saúde exige, sem dúvida, uma abordagem mais 
complexa em termos de política de saúde27.

O tema Questões Externas incluiu todas as unidades registradas durante 
a pesquisa, as quais não se encontravam sob a responsabilidade direta da 
organização hospitalar, mas que influenciam no desempenho desta, como: 

•	 Rede complementar do SUS;
•	 Transferência de pacientes para a rede pública e/ou conveniada 

de saúde;
•	 Leitos de Terapia Intensiva disponíveis no Estado;
•	 Quantitativo de profissionais por especialidade no Estado;
•	 Tempo de espera para realização dos exames fora do hospital.

Essas unidades de registro se revelaram, portanto, como causas externas 
ao hospital, referentes às carências estruturais de um sistema de saúde que 
funciona de forma deficiente e cujos problemas não se resolvem por dentro 
dessas instituições. Essas questões são de extrema importância e necessitam ser 
analisada nas auditorias realizadas pelo TCE.

Juliani e Ciampone28 apontaram a grande dificuldade das unidades 
no encaminhamento dos casos mais complexos e de exames de alto custo, 
tendo observado que este problema é ampliado proporcionalmente à 
maior complexidade. Verificaram, também, que o sucesso e a agilidade 
dos encaminhamentos dependem, em grande parte, dos relacionamentos 
interpessoais e da informalidade, mais do que de um fluxo sistematizado entre os 
níveis de complexidade, indicando que as vias formais de acesso não funcionam 
adequadamente.

Além da dificuldade de absorção, pelo próprio hospital do atendimento 
gerado na emergência, existe pouca conexão entre esse atendimento e o 
seguimento possível na rede. O serviço de emergência, por suas características, 
acaba fazendo o papel de regulador do sistema, ou seja, depósito dos problemas 
não resolvidos20.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise e discussão dos resultados, pôde-se concluir que o estudo 
levantou diretrizes que orientam um processo amplo de auditoria que pode ser 
utilizado para guiar a equipe de auditores da saúde de um órgão de controle 
externo com o perfil do TCE - PE. 

O estudo conseguiu assim cumprir o objetivo geral e objetivos específicos 
propostos, a partir da classificação dos dados coletados em unidades de registro e 
posterior agrupamento destas em cinco categorias: Gestão, Recursos Humanos, 
Compras, Emergência e Questões Externas. Estas áreas temáticas, por sua vez, 
consideradas prioritárias e relevantes pelas evidências coletadas, orientaram 
a formulação das diretrizes para a sistematização dos trabalhos de auditoria 
naquelas instituições. 

Acredita-se que esta pesquisa contribua para uma atuação mais efetiva do 
TCE/PE na fiscalização dos grandes hospitais públicos. As fiscalizações que, 
até então, eram realizadas com base nas experiências profissionais e habilidades 
pessoais de cada um dos membros da equipe de saúde, passam a ser respaldadas 
pelo conhecimento científico.

A contribuição que este trabalho deixa para a saúde pública é a tentativa 
de fortalecimento do uso racional dos recursos destinados à saúde, em benefício 
da população, além de servir de subsídio no processo de melhoria da qualidade 
da assistência prestada aos usuários do SUS, nos grandes hospitais públicos. 

Com base neste trabalho, poderão ser desenvolvidos e aperfeiçoados 
procedimentos voltados à análise das diretrizes definidas, permitindo 
sistematizar as fiscalizações exercidas pelo TCE - PE. 
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA EM SAÚDE 
NO MUNICÍPIO DO RECIFE

RESUMO

A Ouvidoria Geral do SUS foi criada em 9 de junho de 2003, com o objetivo de propor, 
coordenar e implementar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde no âmbito do SUS. 
Em 2006, foram estabelecidas as competências do Departamento de Ouvidoria Geral do 
SUS (Doges). Com o intuito de promover a descentralização das ouvidorias, o Doges, em 
parceria com a Prefeitura do Recife, implantou o Projeto-Piloto da Ouvidoria Municipal 
de Saúde do Recife. Este estudo visa avaliar a implantação da Ouvidoria em Saúde no 
Município do Recife. Para tanto, foi realizada a avaliação normativa considerando a 
estrutura e o processo para definição do grau de implantação das ações. Foi construído 
um modelo lógico da intervenção, a partir de informações contidas em documentos 
oficiais. Para coleta de dados referentes ao Grau de Implantação (GI), foi elaborado 
um questionário estruturado a partir do modelo lógico, e aplicado ao coordenador 
do serviço no município avaliado. Também foram analisados documentos oficiais. 
Utilizou-se um sistema de escores para classificar o GI da Ouvidoria, de forma que: 
excelentemente implantado, quando atinge de 90 a 100%; satisfatoriamente implantado, 
de 70 a 89%, insatisfatoriamente implantado, de 50 a 69% e crítica, menos de 50 %. O 
GI da Ouvidoria em Saúde no Recife foi satisfatoriamente implantado, com 83,09%. 
Os resultados apontam para oêxito na execução das ações de Ouvidoria no município-
piloto, como parte do processo de descentralização da Ouvidoria do SUS.

Palavras-chave: Defesa do Paciente, Avaliação em Saúde, Gestão em Saúde, Serviços 
de Saúde.

INTRODUÇÃO

A Ouvidoria em Saúde Pública, no âmbito do SistemaÚnico de Saúde 
(SUS), é relativamente recente e surgiu complementarmente, como um canal 
de comunicação direta entre usuários do sistema e comunidade, com os gesto-
res, nas esferas federal, estadual e municipal, devendo prezar por um atendi-
mento humanizado e acolhedor, no intuito de reorientar a Política de Saúde em 
nosso país, e consolidando, com isso, o controle social 1,2.

Em 2005, foi construída a Política Nacional de Ouvidoria do SUS e 
definidas suas diretrizes, de forma pactuada e com ampla participação. Em 2006, 
foram estabelecidas as competências do Departamento de Ouvidoria Geral do 
SUS (Doges), por meio do Decreto nº 5.974, de 29 de novembro do ano referido. 
Vale ressaltar ainda que o Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS encontra-
se inserido na Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS. 
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Eles se complementam à medida em que há uma estrutura institucionalizada, 
como os Conselhos de Saúde, as Comissões Intergestores, as Corregedorias e o 
Sistema Nacional de Auditoria².

Na Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Participasus aprovado pela Portaria nº 3.027 de 26 de 
novembro de 2007, destaca-se que

[...] é de fundamental importância a criação de alternativas eficientes 
de informação e de escuta do cidadão usuário e da população 
em geral, reformulando o conceito e a dinâmica das ouvidorias, 
transformando-as em fontes de informações privilegiadas para 
fomentar a gestão do SUS nas três esferas de governo 3.

Assim, a Ouvidoria se apresenta como um disponibilizador de informações 
estratégicas para a tomada de decisão da administração, funcionando como 
elemento catalisador no processo de mudança e ajustes da organização. Contribui 
para o aprimoramento de regulamentos técnicos (tendo como base a experiência 
adquirida no processo de mediação e atendimento às demandas), sistematizar e 
dinamizar os canais de comunicação e negociação entre a instituição e o cidadão, 
visando o desenvolvimento de uma cultura do exercício pleno da cidadania. 

O processo de descentralização da Ouvidoria, através da implantação da 
Ouvidoria Municipal do Recife, traz diversos benefícios tanto para o cidadão/
usuário, quanto para o gestor da saúde, como a possibilidade, ao cidadão, de 
um relacionamento democrático com a gestão, e, para os gestores, de realizar 
uma avaliação do grau de satisfação da população, bem como racionalizar e 
gerenciar os recursos públicos de maneira mais efetiva4.

Sendo a Ouvidoria Municipal do Recife uma nova estratégia de 
fortalecimento da participação popular, como um novo espaço de informação e 
de escuta do cidadão usuário e da população em geral, se faz importante analisar 
as implicações desse processo, no que diz respeito ao conhecimento do grau de 
implantação da Ouvidoria em Saúde no nível municipal, especificamente por se 
tratar do projeto-piloto de sua descentralização para o nível nacional.

A avaliação é fundamental para a compreensão das ações realizadas e dos 
resultados obtidos no campo da atenção à saúde, permitindo a verificação da 
execução e da qualidade das ações4. Além de ser um importante instrumento 
para a tomada de decisões, a avaliação orienta a correção, reorganização, 
reestruturação, implantação e implementação de políticas, programas e projetos 
e de novas práticas nos serviços de saúde5.

As definições de avaliação são numerosas. No entanto, no presente estudo 
optou-se pela definição de Contandriopouloset al.6, devido ao seu caráter 
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simples e abrangente.  Esses autores definem avaliação como “[...] fazer um 
julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 
componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”. A intervenção 
é um conjunto de meios organizados em um contexto específico, em um 
dado momento, para produzir bens e serviços e para modificar uma situação 
problemática. O significado do “julgamento” pode variar desde a formulação 
de um juízo de valor dicotômico qualitativo ou quantitativo até uma análise que 
envolva o significado do fenômeno.

Hartz7 chama a atenção para o fato de que, além de permitir um julgamento 
de valor, a avaliação também objetiva garantir a implantação prática das 
políticas ou o funcionamento dos serviços. Contrandiopoulos8acrescenta ainda 
que as informações produzidas contribuem no julgamento de uma determinada 
situação com maior validade, influenciando positivamente as decisões.

Sendo assim, a Ouvidoria em Saúde se caracteriza como uma intervenção, 
pois se trata de um serviço com objetivos e metas bem definidos, que utiliza 
recursos humanos, financeiros, materiais e simbólicos.

O trabalho avaliou a implantação da Ouvidoria em Saúde no município do 
Recife. Para tal, avaliou-se o grau de implantação da estrutura e do processo do 
serviço em questão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi desenvolvido na Ouvidoria em Saúde do município do Recife. 
A escolha deste município levou em consideração o fato de ter sido um projeto-
piloto nacional, no que se refere a descentralização do Sistema OuvidorSUS no 
nível municipal.

A pesquisa foi um estudo de caso do tipo avaliativo, que incorporou a 
avaliação normativa em seus componentes de estrutura e de processo de trabalho 
para identificar o Grau de Implantação. Para tal, a estratégia percorrida foi: 

1) Construção do modelo lógico- Permite definir exatamente o que 
deve ser medido e qual a parcela de contribuição do serviço nos resultados 
observados. Além de otimizar o tempo disponível, os recursos destinados ao 
estudo e a definição dos indicadores a serem utilizados.9 Para a construção do 
modelo lógico da Ouvidoria em Saúde Municipal (Figura 1) foram utilizados 
os seguintes documentos: Guia de Orientações Básicas para implantação de 
ouvidorias do SUS10; Portaria n° 8, de 25 de maio de 2007 ³; Política Nacional 
de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – ParticipaSUS (Portaria GM/MS 
n° 3.027/2007) ²; Decreto Presidencial n°6.680/2009; Pacto de gestão do SUS11; 
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Carta dos direitos dos usuários do SUS; Decretos n° 4.726/2003 e n°6.860/2009; 
Leis 8080/90 e 8142/90 e Constituição Federal de 1988.

2) Construção da matriz de análise do Grau de Implantação – A partir do 
Modelo Lógico foi construído a matriz para a avaliação da estrutura (Quadro 1) 
e do processo (Quadro2) 9. Esta contém as categorias e subcategorias de análise, 
os objetivos de sua implantação, indicadores, normas e critérios preconizados 
para a realização das ações de rotina da ouvidoria no nível municipal. 

Em relação à coleta de dados, foi utilizado um questionário semiestruturado, 
aplicado ao coordenador e ao técnico da Ouvidoria, construído a partir de 
critérios e normas para o sistema de ouvidoria do SUS, sendo este subsidiado 
pelo modelo lógico.

Para avaliação do GI da estrutura e do processo e a definição do GI do 
serviço foi utilizado um sistema de escores, que permitiu a identificação de 
dificuldades na rede de Ouvidoria Municipal. 

O GI da Ouvidoria em Saúde é um indicador sintético que foi definido a 
partir da ponderação das suas dimensões (estrutura e processo). Esse sistema 
atribui uma pontuação específica para cada aspecto da estrutura e do processo 
de realização das ações, uma pontuação específica com o objetivo de chegar 
a uma pontuação máxima final que resultará no GI da Ouvidoria em Saúde 
(Quadro 1).  A seguir, o cálculo para escores da ouvidoria:

a. Estrutura: Escore = Somatório da pontuação dos indicadores de es-
trutura.

b. Processo: Escore = Somatório da pontuação dos indicadores de pro-
cesso.

c. Escore final = Escore do processo x 6 + Escore da estrutura x 4 / 10

Para a construção do sistema de escores foi atribuído para cada indicador 
uma pontuação definida de forma arbitrária. A partir destas pontuações máximas 
descritas foi calculado o GI por meio de uma regra de três simples. Este GI foi 
classificado em quatro situações arbitrarias, tendo sido definido também cores 
para sua identificação visual:

de 90 a 100% implantada - excelente
de 70 a 89% implantada - satisfatória
de 50 a 69% implantada - insatisfatória 
< 50% implantada - crítica

Este trabalho foi aprovado pelo CEP, sob o registro 21/11. 
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Figura1 – Modelo lógico da ouvidoria em saúde no âmbito municipal

Fonte: Elaborado pela autora  
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Quadro 1 – Matriz de medidas com a dimensão de estrutura com: componentes, critérios 
avaliados, nota e fonte de verificação

Fonte: Elaborado pela autora  
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Quadro 2 – Matriz de medidas com a dimensão de processo com: componentes, critérios 
avaliados, nota e fonte de verificação
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Fonte: Elaborado pela autora  

RESULTADOS

Avaliação da Dimensão da Estrutura
 

A avaliação da estrutura consistiu na pontuação atingida de cada um de 
seus critérios e indicadores considerados necessários para realizar as ações dos 
quatro componentes da Ouvidoria, e em seguida foi levada em consideração a 
pontuação total atingida, que representou o grau de implantação da dimensão 
estrutura.

 O Serviço da Ouvidoria em Saúde do Recife apresenta uma estrutura 
física adequada ao funcionamento do Sistema OuvidorSUS: um espaço físico, 
com divisória para a realização de atendimento presencial e para a realização 
de oficinas ou palestras, boa localização e de fácil acesso, apesar de pouco 
sinalizado; existência de rampa para o acesso igualitário; mobiliários e 
equipamentos em quantidades satisfatórias para o desempenho das atividades; 
suprimento de material de expediente com regularidade. Apesar de não ter 
atingido a pontuação total, a estrutura foi considerada favorável. 

A equipe é composta por um ouvidor, que acumula função na diretoria 
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de planejamento, um coordenador, três assessores, dois técnicos, vinte e três 
interlocutores e seis teleatendentes. Toda a equipe encontra-se habilitada para a 
utilização do Sistema OuvidorSUS; para isso foram realizadas capacitações, de 
acordo com as funções desempenhadas por cada integrante. 

No caso dos interlocutores, estes compõem a rede de ouvidoria, que 
representa a extensão em toda a Secretaria de Saúde do Recife, ficando 
distribuídos da seguinte forma: doze nos departamentos da Secretaria de Saúde; 
oito, nos distritos sanitários; e três, nas maternidades municipais. Vale salientar 
que esta rede de ouvidoria dispõe que equipamentos e mobiliários de trabalho 
suficientes para a execução de suas funções, deixando a desejar apenas a 
disponibilidade de veículos. 

Em relação à gestão de informação, o Serviço da Ouvidoria em Saúde 
atualmente conta com três pessoas capacitadas pelo Ministério da Saúde para 
a realização de tal função, sendo a coordenadora e os demais assessores. Este 
treinamento facilitou a execução do manuseio de dados dos sistemas que geram 
informações de maneira complementar ao OuvidorSUS. Estas informações 
costumam ser consolidadas através de relatórios e boletins informativos, não 
faltando material para a confecção dos mesmos.

Outro aspecto importante observado refere-se à existência de material 
normativo que regulamenta a Ouvidoria em Saúde no município do Recife, lei 
17.281, de 22 de dezembro de 2006. Neste quesito o Sistema recebeu máxima 
pontuação, demonstrando ótimas condições para realização das ações de 
controle social.

Somando-se os pontos atingidos por cada critério e indicador, verifica-se 
que o grau de implantação da dimensão estrutura atingiu 24,5 dos 28 pontos, 
alcançando um percentual de 87,5%. O grau de implantação da estrutura foi, 
portanto, satisfatório (Quadro 3).
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Quadro 3 – Pontuação atingida por cada critério da dimensão estrutura e seu grau de implantação

(a)Conselho Municipal de Saúde
(b)Secretaria Municipal de Saúde
(c)Distrito Sanitário
Fonte: Elaborado pela autora  

Avaliação da Dimensão Processo
             

A avaliação do processo foi realizada em duas etapas: a primeira consistiu 
no Grau de Implantação de cada um de seus componentes (sistema informatizado 
OuvidorSUS, rede de Ouvidoria, gestão e disseminação da informação e 
divulgação da Ouvidoria); a segunda levou em consideração a pontuação total 
atingida pela dimensão, que representou o grau de implantação da dimensão 
processo.
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No componente ‘Sistema Informatizado OuvidorSUS’, avaliou-se o 
percurso das manifestações que chegam à Ouvidoria em Saúde e se transformam 
em demandas. Incialmente estas manifestações recebem um tratamento, para 
depois serem inseridas no referido Sistema.

O primeiro passo é a inserção da manifestação no Sistema, de maneira 
que o trajeto da demanda pelo Sistema possa ter continuidade. Esta etapa 
depende unicamente da equipe interna da Ouvidoria, para ser mais preciso, dos 
atendentes, e dos possíveis meios de acesso para a população, motivo pelo qual 
foi considerado como critério a frequência das diversas formas de recebimento. 
De acordo com os dados do último relatório semestral, janeiro a junho de 2011, 
referente ao momento de coleta de dados, há pouca ou nenhuma demanda 
recebida de forma presencial, internet e fax, motivo pelo qual não atingiu a 
pontuação máxima.

O segundo passo é a análise e tratamento das demandas: consiste em 
tipificar, em assuntos e sub-assuntos, as demandas já classificadas, seguindo 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Esta etapa também depende 
unicamente da equipe da Ouvidoria, mais especificamente do técnico, motivo 
pelo qual foi considerada como pontuação máxima a tipificação de 100% das 
demandas novas. A Ouvidoria conseguiu pontuação máxima neste critério. 
Vale salientar que, no momento em que a tipificação é finalizada, ela deve ser 
encaminhada para a área técnica de competência.

A etapa seguinte corresponde às respostas dos interlocutores de cada área 
técnica, etapa fundamental para a agilidade da resposta ao cidadão e repercussão 
na credibilidade do serviço, e consequentemente, da gestão. Neste critério o 
resultado foi insatisfatório, atingindo apenas 20,99% das respostas, no período 
de um mês. Por este motivo, sua pontuação foi zerada.

Por fim, depois de respondida a demanda pelo interlocutor, os técnicos do 
setor analisam se as respostas contemplam as manifestações. Caso o resultado 
seja positivo a providência será fechar no Sistema e dar retorno ao cidadão, caso 
contrário a demanda deverá ser reenviada de maneira justificada. Neste critério 
foi atingido pontuação máxima, pois 95,65% das demandas respondidas tinham 
sido fechadas no período de um mês.

Diante da pontuação atingida em todos os critérios e indicadores 
trabalhados no componente Sistema Informatizado OuvidorSUS da dimensão 
processo, pode-se afirmar que o mesmo alcançou um grau de implantação de 
60%, caracterizando-se como insatisfatória (Quadro 4).  
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Quadro 4 - Pontuação atingida por cada critério do Sistema Informatizado OuvidorSUS da 
dimensão processo e seu grau de implantação

Fonte: Elaborado pela autora  

Sobreo componente rede de Ouvidoria da dimensão processo, foi visto que 
esta segue os princípios preconizados pelo guia de implantação da Ouvidoria, 
que menciona características tais como: universalidade, equidade, integralidade, 
regionalização, hierarquização e descentralização. Vale salientar ainda que seu 
Grau de Implantação obteve um resultado de 87,5%, classificando-se como 
satisfatoriamente implantado(Quadro 5).

Neste componente foram analisadas as características necessárias para 
uma rede de Ouvidoria e foi detectado que o serviço consegue ser universal, 
com alcance até o cidadão, o qual consegue gerar demandas à Ouvidoria através 
de urnas de manifestação em todas as unidades de saúde que possuem conselho 
de unidade. Sobre este critério, pode-se afirmar que a pontuação foi máxima.

Em relação aos acessos gratuitos da Ouvidoria, também foi obtido 
pontuação máxima pela existência de meios alternativos gratuitos, garantindo 
assim a equidade da demanda. Foram citados como meios o telefone 0800, 
e-mails, formulário web, pessoalmente, cartas, urnas etc.
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Quadro 5 - Pontuação atingida por cada critério do componente Rede de Ouvidoria da dimensão 
processo e seu grau de implantação.

(a)Conselho Municipal de Saúde
(b)Secretaria Municipal de Saúde
(c)Distrito Sanitário
Fonte: Elaborado pela autora  

Sobre o conteúdo das manifestações que geram demandas à Ouvidoria, foi 
verificado, através de relatórios, que a Ouvidoria em Saúde abarca demandas de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Esta magnitude resultou também 
na pontuação máxima.

Ao abordar questões sobre a extensão da Ouvidoria, que representam 
características de regionalização, descentralização e hierarquização, verificou-
se que estes têm papel fundamental na averiguação e elaboração da resposta 
ao cidadão. Neste critério, não houve pontuação máxima devido à ausência de 
interlocutor no Conselho Municipal de Saúde, resultando num percentual de 
87,5% do grau de implantação em todo o componente da Rede de Ouvidoria.

No componente Gestão e Disseminação da Informação foi detectado a 
existência de estímulo para que haja a participação de usuários no processo 
de avaliação do SUS. Para isso são utilizados mecanismos de fornecimento 
de informações ao Conselho Municipal de Saúde, seja através de relatórios, 
boletins informativos, ou de capacitações e orientações.

Para melhor análise das informações foi verificado, em relatórios mais 
recentes, a criação de indicadores que facilitam o monitoramento semanal das 
demandas, como sejam: número de manifestações por destino, classificação 
por status da demanda, status por prazo da demanda, dentre vários outros. Vale 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: ESTUDOS DE AVALIAÇÃO  I  211
     

salientar que a criação destes indicadores, com o intuito de especificar mais as 
informações para a gestão, pode servir também como ferramenta de gestão na 
tomada de decisão.

Os materiais produzidos pela Ouvidoria costumam ter uma periodicidade, 
obedecendo a seguinte ordem: 1 relatório semestral, 1 relatório anual e 4 
boletins trimestrais. Sobre os materiais formativos e informativos, a Ouvidoria 
costuma confeccionar materiais com orientações básicas sobre saúde individual 
e coletiva, assim como sobre serviços e gestão do SUS, em forma de cartilhas 
e folders, distribuídos em eventos e nas unidades de saúde. Estes critérios do 
componente Gestão e Disseminação também atingiram a pontuação máxima 
(Quadro 6).

Quadro 6 - Pontuação atingida por cada critério do componente gestão e disseminação da 
informação da dimensão processo e seu grau de implantação.

Fonte: Elaborado pela autora  

Foi verificado ainda que o setor da Ouvidoria costuma realizar articulações 
com gestores, técnicos e interlocutores dos demais departamentos da Secretaria 
de Saúde com a finalidade de discutir soluções e encaminhamentos mediante 
demandas que chegam à ouvidoria contra atos ilegais ou indevidos/omissos no 
âmbito da saúde. 

 Diante da pontuação máxima atingida em todos os critérios e indicadores 
trabalhados no componente Gestão e Disseminação da Informação, o mesmo 
alcançou o grau de implantação de 100%, classificando-se como excelente.

No componente Mobilização Social foram analisados dois critérios 
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referentes ao conhecimento do papel da Ouvidoria e à divulgação da Ouvidoria, 
alcançando a pontuação máxima esperada e obtendo o grau de implantação de 
100% (excelente).

Em relação ao conhecimento do papel da Ouvidoria, foi visto que a 
Ouvidoria em Saúde costuma realizar palestras e/ou oficinas, tanto para os 
gestores quanto para os profissionais da saúde. Já foram realizados treinamentos 
com as diretorias da Secretaria de Saúde, todos os distritos sanitários e 
estabelecimentos de saúde onde foi selecionada uma amostra de profissionais 
de PSF, Centros de Saúde e Policlínicas. 

Outro aspecto abordado e indispensável para o funcionamento do serviço 
foi a questão da divulgação da Ouvidoria. Foi verificado que o serviço vem 
realizando divulgações, utilizando outbus, backbus, cartazes, adesivos, camisas, 
canetas, blocos e folders como meios de disseminação.

Grau de Implantação da dimensão processo

Somando-se os pontos atingidos por cada componente, tem-se que o grau 
de implantação da dimensão processo foi, portanto, satisfatório com 81,48% de 
implantação (Quadro 4).

Quadro 4 – Pontuação atingida por cada componente da dimensão processo

Fonte: Elaborado pela autora  

Grau de Implantação da Dimensão Unitária – Serviço de Ouvidoria 
Municipal do Sistema de Ouvidoria

Verifica-se que o GI da dimensão unitária da Ouvidoria em Saúde foi 
de 83,9%, classificado como satisfatoriamente implantado. Para melhor 
visualização, o Quadro 5 demonstra tanto grau de implantação das dimensões 
estrutura e processo do serviço em estudo quanto o cálculo realizado para 
obtenção do grau de implantação das dimensões unificadas da Ouvidoria em 
Saúde.
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Quadro 5 – Grau de Implantação da Ouvidoria e suas dimensões

DISCUSSÃO

A Ouvidoria do SUS é um instrumento da democracia participativa, com 
vistas a contribuir para ampliar a participação e controle social, fortalecendo 
as estratégias da gestão participativa, levando em consideração as opiniões dos 
usuários do SUS².

Com o intuito de promover a descentralização das ouvidorias, o Doges, 
em parceria com a Prefeitura do Recife, implantaram o Projeto Piloto da 
Ouvidoria Municipal de Saúde. Esta descentralização tem por objetivo atender 
as solicitações da população e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo 
Sistema Único de Saúde4.

Hoje, após quatro anos de implantado o projeto piloto nacional há 
necessidade do conhecimento das medidas que foram efetivamente implantadas 
e aquelas que encontram algum tipo de entrave ao seu funcionamento. A 
verificação desse distanciamento permitem o aprimoramento do Serviço 
de Ouvidoria em Saúde, promovendo uma maior efetivação na promoção 
de cidadania e produção de informações. Nesse sentido, a avaliação e o 
monitoramento em saúde se apresentam como importantes ferramentas para 
melhoria da qualidade do serviço prestado e no planejamento das ações futuras, 
uma vez que permite identificar os limites e as potencialidades do serviço que 
está sendo avaliado12,13.

Na literatura, não foram identificados estudos que abordam a avaliação 
da Ouvidoria em Saúde em qualquer esfera administrativa, considerando-se 
o contexto, evidenciando a carência de informações a respeito de um serviço 
novo que possibilita subsidiar o planejamento de ações considerando as 
especificidades locais.

Esse estudo avaliou o grau de implantação da Ouvidoria em Saúde no 
município do Recife e a influência do contexto político e estrutural. Os resultados 
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mostraram os principais entraves na execução dessas ações, além de apontar 
alguns elementos do contexto político e estrutural e suas possíveis relações com 
as ações desenvolvidas por este serviço.

A verificação da adequação dos recursos empregados e sua organizaçãofoi 
contemplada com a avaliação normativa, em sua exigência de obediência a 
critérios e normas pré-existentes 13. Ao mesmo tempo, atende à necessidade da 
construção da teoria do serviço, requisito essencial à análise de implantação14, 
ao especificar os componentes que irão contribuir para a determinação do grau 
de implantação, elemento essencial à discussão do quadro conceitual aqui 
adotado, além de contribuir com a validade do conteúdo da avaliação.   

Assim, verifica-se que a dimensão estrutura atingiu o grau de implantação 
de 87,5%, sendo classificada como implantada de maneira satisfatória. 
Os critérios que deixaram a desejar foram variáveis que não influenciam 
diretamente a funcionalidade do serviço, exceto a ausência de veículos para 
os interlocutores, além da rotatividade profissional dos mesmos, interferindo 
diretamente na qualidade e/ou agilidade das respostas das demandas. 

Sobre a estruturação da Ouvidoria, o Ministério da Saúde preconiza que, 
para o bom funcionamento do referido serviço, é necessário haver um mínimo 
de recursos, sendo que a montagem de cada um dependerá das condições e 
necessidades locais. Dentre os requisitos elencados estão: a estrutura física, 
instrumento normativo, recursos humanos e fluxo de trabalho10.

No caso dos interlocutores, é imprescindível que haja uma estrutura 
adequada, para que não sejam prejudicadas a qualidade e a agilidade das 
respostas ao cidadão, pois, segundo o Doges é de responsabilidade do interlocutor 
compartilhar compromissos com os cidadãos. Sendo assim, faz-se necessário 
que a rede tenha conhecimento do processo de trabalho da Ouvidoria, de suas 
atribuições, das particularidades das demandas sigilosas e em anonimato, da 
ética envolvida no tratamento da manifestação do cidadão, visto que essa poderá 
tratar de assuntos relativos a colegas de trabalho ou do próprio interlocutor 11.

Vale salientar que ficam a cargo da sub-rede as responsabilidades e 
competências em resolver problemas; fluxos voltados para a agilidade do 
processo, sem desrespeitar a estrutura e o funcionamento dos órgãos participantes; 
promoção de compreensão e receptividade em relação à Ouvidoria; andamento 
dos processos inerentes a uma Ouvidoria do SUS4,11.

Sobre a dimensão processo, da mesma forma, esses critérios e normas 
devem ser comparados com os “serviços” ou “bens produzidos”, no sentido de 
saber se estes são adequados para atingir os resultados esperados 6.

Na avaliação em foco ficaram evidenciadas algumas fragilidades no 
componente sistema informatizado OuvidorSUS, especialmente no que 
se refere à pouca divulgação dos meios de acesso ao serviço e às respostas 
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dos interlocutores no sistema referido, decorrentes da estrutura deficiente 
mencionada, podendo repercutir na credibilidade da Ouvidoria.

As Ouvidorias configuram-se como um espaço em que a sociedade busca 
integração com a gestão, de forma célere, responsiva e ética, certa de que será 
ouvida e sua manifestação registrada, na busca da construção de um padrão de 
atenção ao cidadão que sofre um mal e procura o acolhimento através da escuta 
humanizada e a acessibilidade com resolutividade satisfatória, de acordo com 
os princípios e diretrizes do SUS15.

As manifestações da população que chegam à Ouvidoria são inseridas no 
sistema OuvidorSUS. As demandas que se encontram no Sistema são analisadas, 
tipificadas e encaminhadas pelos técnicos para os interlocutores dos órgãos 
responsáveis por tais manifestações. Uma vez que as demandas chegam ao 
domínio dos interlocutores, estes têm a função de acompanhar as manifestações, 
monitorar prazos e encaminhar as respostas à Ouvidoria, utilizando como meio 
o Sistema do OuvidorSUS. Por fim, o cidadão, através do protocolo, tem acesso 
à resposta, através do teleatendimento ou por e-mail, caso a manifestação tenha 
sido utilizada por meio eletrônico².

Atualmente, a Ouvidoria em Saúde do Recife apresenta seis meios 
distintos de recebimento de manifestações; destes, os mais utilizados, segundo 
os relatórios gerenciais, são a internet e o telefone, representando, juntos, um 
total de 98,09%. Essa elevada predominância indica a pouca divulgação dos 
demais meios de acesso ao serviço. Esse ponto pode ser mais trabalhado na 
rotina de divulgação do serviço, mas não implica em desempenho desfavorável 
do serviço.

No componente da rede de Ouvidoria, a fragilidade percebida foi a 
ausência de um interlocutor no Conselho Municipal de Saúde, deixando um 
pouco a desejar esta integração que também representa mais uma opção de 
controle social.

A participação concreta dos cidadãos no exercício do controle social das 
políticas públicas reforça as discussões sobre a importância dos mecanismos 
de democracia direta e participativa no âmbito do sistema político, como fio 
condutor para os avanços necessários à democracia16.

É interessante ressaltar que as ouvidorias do SUS, para assegurar ao 
cidadão a oportunidade de participação na gestão pública em saúde, apoiam-se 
nos princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em saúde. Dentre 
seus princípios, se inclui a participação da comunidade, valendo relembrar que 
compete aos níveis de gestão do SUS promover o relacionamento dos serviços 
de ouvidoria com os respectivos conselhos de saúde10. Diante do exposto, fica 
explicado o motivo da não pontuação máxima no critério referente à extensão 
da Ouvidoria do componente mencionado.
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Nos demais componentes analisados, gestão e disseminação de 
informação e divulgação da Ouvidoria, o processo classificou-se com um grau 
de implantação de 100%, excelente. Resultado decorrente tanto da estrutura 
favorável quanto do fato do município do Recife ter constituído um projeto-
piloto nacional, o que possibilitou, ao longo desse trajeto, ter recebido vários 
incentivos do Ministério da Saúde.

Quando se afirmou a saúde como um direito de cidadania, na VIII 
Conferência Nacional de Saúde, emergiu o discurso, hoje amplamente 
reconhecido, do direito à informação, à educação, e à comunicação, como 
inerentes ao direito à saúde16.

Sobre a relação de informação e comunicação, a Ouvidoria do SUS tem 
a função de desempenhar o papel de: espaço de cidadania, informando ao 
indivíduo que a procura; mediação de acesso aos serviços, orientando sobre 
as portas de entrada do Sistema e as atribuições de cada esfera de gestão; 
instrumento de gestão, comunicando a Ouvidoria com a gestão16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de implementar e aperfeiçoar o serviço fez com que este 
estudo fosse um precursor em avaliação da implantação da Ouvidoria em Saúde, 
visando contribuir na reorganização da Ouvidoria em Saúde no nível Municipal, 
subsidiar a Secretaria Municipal de Saúde do Recife sobre a propriedade de seu 
sistema de Ouvidoria, possibilitando correções ou manutenção de rumo correto 
e municiar o Ministério da Saúde sobre experiências municipais que seguem o 
seu modelo e são bem sucedidas. 

O presente estudo identificou um grau de implantação satisfatório para 
a dimensão estrutura no município do Recife. A Ouvidoria municipal possui 
um bom número de profissionais, suficiente para a realização das suas ações, 
valendo salientar que todos foram capacitados para desempenhar suas funções. 

A dimensão processo também obteve um grau de implantação satisfatório. 
A análise desta dimensão evidenciou falhas nas poucas respostas dos 
departamentos através dos interlocutores, resultantes de acúmulos de cargos 
associados com a falta de veículos para averiguação das demandas, o que 
comprometeu a agilidade da resposta ao cidadão e correções de disfunções. 
Apesar disto, observou-se que a Ouvidoria empreende ações que reforçam a 
participação popular, com vista a uma gestão mais participativa.
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