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APRESENTAÇÃO

Gestão: um campo vasto, complexo e multidisciplinar

A gestão do Sistema Único de Saúde no Brasil tem sido considerada por 
muitos autores, e até por órgãos oficiais, como o principal nó crítico para o 
cumprimento dos objetivos e princípios finalísticos do Sistema. Novos modelos 
de gestão, tecnologias, avaliações, estudos e pesquisas têm sido feitos e 
implantados em vários estados, municípios e serviços, buscando resolver os 
problemas e melhorar a qualidade do SUS1,2,3.

A formação dos gestores é uma das estratégias para a superação dos 
problemas e melhoria do Sistema. As especializações e o Mestrado Profissional 
são as duas principais modalidades de formação e têm produzido impactos, 
especialmente em nível local4.

As turmas do Mestrado Profissional em Gestão em Saúde, no Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco, estão entre essas 
experiências exitosas com 90% de alunos concluintes e 81 dissertações 
publicadas.

Este livro, o terceiro de uma série de publicações fruto dessas dissertações, 
traz nos seus 10 artigos-capítulos inovadores na discussão da gestão hospitalar, 
de serviços especializados, da atenção básica e promoção da saúde, bem como 
da gestão do sistema de Ciência e Tecnologia em Saúde.

A contribuição do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz 
Pernambuco tem destaque nesta produção. O Nesc, como ainda é chamado, 
tem uma trajetória reconhecida na gestão dos serviços de saúde, tendo seus 
pesquisadores participado ativamente de governos municipais, estaduais e 
federal, bem como formado grande número de gestores tanto no lato, quanto 
no stricto sensu5.

O papel da Saúde Coletiva na melhoria da gestão do SUS tem sido 
questionado, chegando ao ponto de os sanitaristas brasileiros serem 
responsabilizados pelas inadequações do Sistema, pela superlotação dos 
serviços de urgência e emergência - que a mídia faz questão de enaltecer - ou 
pelos problemas de gestão financeira, quer referentes a desperdício de recursos, 
superfaturamento, má distribuição ou nos questionamentos aos discursos de 
falta de recursos.

Porém, o endereçamento das críticas não nos parece necessário. No Brasil, 
ainda são poucos os gestores sanitaristas, isto é, com formação graduada ou 
pós-graduada em Saúde Coletiva. Aliás, são poucos até os gestores graduados, 
se considerarmos nesta conta as secretarias municipais de saúde. Apesar do 
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investimento em formação, este ainda representa um ínfimo percentual dos 
recursos do Sistema, e menos ainda se pensarmos no Estado Brasileiro. Para 
uma estrutura administrativa que gerencia 123,5 bilhões de reais, que inclui mais 
de 200 mil gestores em 5580 municípios, com grande parte destes mudando de 
local de trabalho a cada dois anos, um investimento de algumas dezenas de 
milhões pode parecer muito, mas não faz nem cócegas nas necessidades e no 
investimento de um país desenvolvido ou de uma empresa.

A formação e a educação permanente dos trabalhadores, quer seja no 
setor público ou privado, é hoje uma ferramenta-chave para a manutenção da 
qualidade de um sistema. Em algumas empresas, estas rubricas representam 
percentuais que chegam a 20% do custeio, sendo parte integrante e contínua do 
planejamento financeiro anual.

Como se não bastasse o pequeno quantitativo de recursos destinados à 
formação, grande parte destes não são aplicados. Falamos especialmente dos 
recursos da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
repassados fundo a fundo às Secretarias Estaduais, que deveriam ser gerenciados 
pelas Cies – Comissões de Integração Ensino-Serviço.

Mais recentemente, o Quali-gestores – Programa de Qualificação de 
Gestores para o SUS – se propôs a formar os 200 mil gestores do sistema, 
potencializando, para isso, as iniciativas de Educação à Distância. Foi uma 
iniciativa importante, visto que, mesmo dentre os recursos da Educação 
Permanente, a ênfase se volta para a assistência e os programas de saúde. No 
inconsciente coletivo parece existir a ‘máxima’ de que ‘gestor já nasce sabendo’, 
pois qualquer médico é convidado para gerenciar um hospital, qualquer cidadão 
é convidado para ser secretário de saúde...

Bem, mas o importante é que as iniciativas de formação estão acontecendo! 
Uma parte dos recursos do Quali-gestores foi direcionada pelo Nesc/CPqAM 
para o Mestrado Profissional. Outras turmas foram financiadas pela Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco e pela Coordenação Geral de Alimentação e 
Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/MS), em colaboração com a Fiocruz-
Brasília. 

As turmas do Mestrado Profissional em Gestão em Saúde da Fiocruz 
Pernambuco têm ênfase em Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde; Gestão 
de Sistemas de Vigilância em Saúde; e Gestão em Instituições de Ciência e 
Tecnologia (C&T) em Saúde. 

O Nesc, no processo de formação dos gestores, tem uma característica 
especial de juntar a Epidemiologia, as Ciências Sociais e Humanas na Saúde 
e o Planejamento e Políticas de Saúde, como áreas da Saúde Coletiva, numa 
perspectiva interdisciplinar, potencializando o papel de cada uma delas na 
discussão dos objetos de pesquisa dos mestrandos. Essa característica decorre, 
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em grande parte, da própria essência do Nesc, pela sua origem, tamanho e 
história, mas também é fruto da formação dos seus professores, quase todos 
formados como sanitaristas ‘generalistas’, com experiência de transitar entre 
todas essas áreas e com trajetória na gestão do SUS.

A discussão dos projetos de pesquisa dos alunos também é um ‘forte’ 
da instituição. Desde o início do curso, os seminários de pesquisa levantam 
possibilidades de interfaces, quando fazem a discussão das primeiras ideias dos 
alunos em sala de aula, com a contribuição de todos os demais.

Os objetos de pesquisa vão sendo delimitados, mas trazem consigo a 
marca desta interdisciplinaridade. E trazem também outra característica, de 
estar inseridos diretamente na prática, nos problemas concretos da gestão do 
SUS e, complementarmente do componente Ensino e Ciência e Tecnologia, 
fruto da vinculação específica da Fiocruz a este último Sistema.

Os trabalhos que o leitor agora vai poder ler representam todas essas 
perspectivas. Cada um deles trata de um tema específico, mas com forte inserção 
prática e alguma perspectiva interdisciplinar. 

O Planejamento vai aportar a Démarche Stratégique para discutir a 
gestão dos hospitais universitários, contratualizada através do Programa 
de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do SUS, tomando 
como exemplo o Pronto-socorro Cardiológico de Pernambuco – Procape, da 
Universidade de Pernambuco (UPE).

Do Planejamento deriva também a abordagem de dois grandes problemas: 
a gestão da qualidade e do acesso aos serviços de saúde.

A gestão da qualidade, um dos pontos muito questionados pela mídia, é 
abordada pela Gestão de Riscos aplicada aos serviços. Esse capítulo constitui 
uma revisão bibliográfica que tem a ousadia de tocar num nó crítico do SUS 
ou, como os autores afirmam, “uma questão de sobrevivência”: a gestão de 
riscos como estratégia para identificar oportunidades, prever problemas e traçar 
possibilidades de melhoria do desempenho das organizações de saúde.

A gestão da Atenção Especializada, um dos estrangulamentos da Atenção 
à Saúde no Brasil, é discutida pelo viés da epidemiologia, avaliando uma 
estratégia de gestão muito utilizada pelo Ministério da Saúde, como foram os 
“mutirões de cirurgias”, a exemplo da Catarata.

As Ciências Sociais vão aportar a abordagem qualitativa presente em dois 
capítulos, mas também em dois outros que utilizam a revisão bibliográfica como 
estratégia metodológica e mesmo quando é trazida a história da vacina contra o 
vírus da Febre Amarela. 

A interação de profissionais e usuários no tratamento da Aids é discutida 
no quarto capítulo e aborda outros conceitos caros ao Sistema: o cuidado e 
a percepção do usuário sobre os tratamentos propostos pelos profissionais. A 
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abordagem quase antropológica vê, na perspectiva de protagonismo do usuário 
e no compartilhamento de saberes, possibilidades de mudar a realidade dos 
serviços e das doenças. Não traz resultados apenas para a Aids. Suas conclusões 
caberiam a qualquer patologia, questionando a postura e o poder dos profissionais 
em impor seus conhecimentos sem mediações. Valoriza a prática comunicativa, 
a articulação das ações, a implicação dos sujeitos como possibilidades para 
construir a integralidade e transformar o cotidiano dos serviços. 

Essa experiência e a própria abordagem do capítulo quatro se articulam 
com o cinco, que aborda a experiência de doença de usuários com Diabetes 
Mellitus tipo 2. É um estudo etnográfico, onde as Ciências Sociais e Humanas 
tiveram uma contribuição bem destacada. Corrobora a perspectiva de como o 
melhor entendimento do usuário, do seu ‘problema’, do seu contexto, da sua 
forma de pensar e sentir, é fundamental para pensar as práticas de saúde dos 
profissionais e serviços.

Daí, partimos para mostrar como a interface entre o qualitativo 
e o quantitativo pode ser fecunda, na prática. O capítulo seis trabalha 
quantitativamente os conhecimentos, práticas e atitudes dos profissionais de 
saúde na promoção da alimentação saudável. Através de quinze afirmações 
que sintetizam barreiras enfrentadas no cotidiano dos serviços, discute-se as 
dimensões socioculturais, biomédicas, educacionais e relacionais para abordar a 
questão que, sem dúvida, poderia reduzir muitos problemas de saúde enfrentados 
pela população e pelos serviços.

Seguindo no campo da Promoção da Saúde, o capítulo sete traz uma revisão 
de literatura sobre um outro programa que aborda, junto com a alimentação 
saudável, a principal causa de morte do país, as doenças cardiovasculares. O 
Programa Academia da Cidade, criado pela Secretaria Municipal de Saúde do 
Recife em 2001, numa gestão realmente comprometida com o SUS, se propunha 
a transformar a prática de exercícios físicos em algo prazeroso e tecnicamente 
assistido. Em pouco mais de dez anos, reuniu uma produção acadêmica bem 
importante e influenciou o programa nacional Academia da Saúde, financiado 
pelo Ministério da Saúde para todo o país.

Os três últimos capítulos fazem um caminho de articulação do SUS com o 
Sistema de Ciência e Tecnologia, mostrando como todas as discussões anteriores 
precisam deste para garantir sua inovação, avaliação e educação permanente.

O capítulo oito utiliza o caso do processo de desenvolvimento da vacina 
de DNA contra o vírus da febre amarela para exemplificar a articulação entre 
pesquisa, desenvolvimento institucional, ensino, assistência ou abordagem de 
problemas de saúde concretos e negligenciados, e a própria gestão do sistema. 
Mostra, também, numa análise de um período de tempo definido, como as 
mudanças de aspectos institucionais, realização de parcerias, sensibilidade e 
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percepção de profissionais de saúde podem ser definidoras de avanços mais que 
apenas científicos e tecnológicos, de atenção à saúde.

Desta organização de um serviço de ciência e tecnologia estudadas no 
capítulo oito, parte-se para um aspecto específico destes serviços, mas também de 
grande importância: seus sistemas de informação. O capítulo nove os apresenta 
como potencializadores de mudanças organizacionais, de processos internos 
de gestão nas instituições públicas. Usa o exemplo da Ciência e Tecnologia 
em Saúde, mas também serviria para todo o nosso SUS. A informação, e a 
sua incorporação à base organizacional, é discutida em toda a sua dimensão 
potencial, sua capacidade de agilizar e melhorar a qualidade dos processos 
decisórios.

Por fim, o capítulo dez exemplifica um desses sistemas de informação, 
trazendo circularmente de volta para o SUS, através da formação de seus 
profissionais pela Fiocruz Pernambuco, a análise do sistema de gestão 
acadêmica, propiciador da multiplicação de alunos de nossa instituição com 
acompanhamento e eficácia.

Qual o seu objeto? É a pergunta de um dos primeiros Seminários de 
Acompanhamento de Pesquisa ... Pergunta difícil. Especialmente para um 
mestrando no início do seu curso. Normalmente, pensa-se no tema, no ‘que vai 
fazer’, ‘que vai estudar’, discutir, o que nem sempre corresponde ao chamado 
‘objeto’.

Esse livro é o produto do esforço de cada um dos hoje, mestres, na trajetória 
de encontrar o seu objeto, estudá-lo, discuti-lo, entendê-lo, responder à questão 
de pesquisa sobre ele.

A gestão de serviços de saúde e as abordagens teóricas para conduzi-la, 
o papel desses serviços em atender pessoas com problemas de saúde, a busca 
por vacinas, o entendimento de como se comportam doenças e as formas de 
evitá-las ou promover a saúde, as políticas e programas voltados aos usuários, 
à gestão e à formação, enfim conhecimentos e instrumentos para a melhoria 
concreta do nosso Sistema Único de Saúde . Tudo isso foi objeto de estudo e 
aplicação pelos mestrandos do Mestrado Profissional em Gestão em Saúde do 
CPqAM, e está publicado nesse livro. 

Deliciem-se e apreciem cada capítulo!
Vivemos um momento difícil do SUS. Uma nova onda de privatização 

e precarização dos vínculos de trabalho cresce e se legitima, recolocando a 
luta pela Reforma Sanitária na ordem do dia. Uma privatização que perpassa 
hospitais universitários, programas como a Academia da Cidade ou até a 
formação em saúde.

Discutir essa temática é uma das necessidades hoje do chamado campo 
da Saúde Coletiva. E eles fazem isso aqui. Fazê-lo no âmbito de um serviço 
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puramente público, estatal e voltado para o compromisso social com a população 
brasileira não é fácil e este também é um valor inestimável dessa publicação.

Aproveitem enquanto ainda temos como fazê-lo...

Paulette Cavalcanti de Albuquerque
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CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E O 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UMA ANÁLISE SOB O ENFOQUE 

DA DÉMARCHE STRATÉGIQUE

RESUMO

Esse artigo analisa o processo de institucionalização e contratualização de um hospital 
de ensino, a partir do enfoque da Démarche Stratégique. Trata-se de um estudo de 
caso em que foi realizada uma triangulação de fontes de dados primários através de 
entrevistas semi-estruturadas e análise documental. Problemas detectados, como a falta 
de pactuação e a baixa capacidade de convergência entre atores institucionais, face aos 
projetos político-institucionais em disputa, aliados às dificuldades para coordenação da 
rede de serviços públicos no Sistema Único de Saúde, trazem sérias repercussões para a 
orientação estratégica do hospital, comprometendo sua funcionalidade e o processo de 
contratualização ao SUS.

Palavras-chave: Nova administração pública, hospitais de ensino, Démarche 
Stratégique, contratos de gestão.

INTRODUÇÃO

Apesar da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) estar entrando 
na sua terceira década, persistem modelos de gestão inadequados a sua organi-
zação que ameaçam a efetividade dos serviços públicos de saúde, no Brasil1,2. 
No cotidiano, esses serviços ainda são muito limitados pela rigidez burocrática 
ortodoxa3, cujas normas de comando e controle hierárquico vertical, aplicadas 
indistintamente a todo setor público, desconsideram as peculiaridades estrutu-
rais e a dinâmica própria do setor. Estudos como o de Dussault4 já assinalavam 
as dificuldades de enquadrar hospitais e serviços de saúde em modelos clássicos 
da administração pública. As razões para isso ficaram ainda mais claras, a partir 
da abordagem de Mintzberg5, que classifica essas organizações como burocra-
cias profissionais, cujas características estruturais desaconselham a utilização 
de modelos rígidos e centralizados de gestão. 

Os Hospitais de Ensino (HEs), vinculados às universidades públicas 
brasileiras, vêm há longos anos mergulhados numa situação de crise permanente, 
tentando fugir dos limites dos modelos tradicionais de gestão pública. Embora 
a crise desses hospitais esteja ligada a várias questões, nas quais, se identificam 
pelo menos seis dimensões - política, gerencial, assistencial, financeira, 
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acadêmica e social - que se conjugam, para além do modelo de gestão em si, 
ao que parece essas novas experiências têm sido propostas e estimuladas como 
saída para a crise6. Do ponto de vista organizacional, a necessidade de garantir 
maior autonomia e flexibilidade às unidades de saúde disseminou-se de forma 
coerente com o discurso de caráter gerencialista, na busca de maior eficiência na 
gestão pública, orientada por princípios de mercado no setor saúde7.

No processo de Reforma do Estado Brasileiro, os HEs estão sendo 
submetidos a processos de mudança constante, que impõem a adoção de 
inovações gerenciais e alternativas administrativas mais flexíveis de gestão. Ao 
longo dos últimos anos estão sendo implementadas propostas de mudança da 
natureza jurídica dos hospitais e incorporação de padrões gerenciais do setor 
privado, assim como a possibilidade da prestação de serviços ao mercado. Tais 
mudanças têm um escopo variado e vão desde a utilização de fundações de 
apoio com essa finalidade, a transformação dos hospitais em fundação pública 
de direito privado, passando pela gestão por organizações sociais e, até mesmo, 
a criação de empresa estatal para coordenar essas ações nacionalmente. 

Dentro desse contexto, um dos problemas que perpassam todas as 
dimensões dessa crise é a relação dos hospitais públicos de ensino com o 
SUS. O processo complexo de construção do SUS, associado às propostas de 
reforma administrativa, que se arrastam por mais de duas décadas, têm gerado 
indefinições que certamente contribuem para a cronicidade da crise desse 
segmento. 

Por outro lado, estudos clássicos, como o de Arrow8, alertam que as falhas 
de mercado fazem com que os sistemas de saúde não funcionem bem, quando 
orientados por tais diretrizes, face ao seu comportamento anômalo diante dos 
pressupostos microeconômicos. Quando sistemas de saúde são orientados, na sua 
concepção, pela mercantilização das relações de produção e a utilização desses 
mecanismos de coordenação para a provisão de serviços públicos emergem as 
falhas e limitações estruturais do mercado que acabam punindo severamente 
aqueles que mais precisam. Fenômenos como barreiras de acesso, seletividade 
adversa e ineficiência alocativa são esperados, dadas as peculiaridades do 
setor saúde submetido a tais condições. Nenhuma das condições ideais para 
o funcionamento dos mercados competitivos no setor saúde são encontradas. 
Daí a necessidade de adequações já incorporadas por vários estudos, sobretudo 
quando se tem em mente a saúde como direito fundamental do cidadão e não 
como um bem privado comercializável. 

Essa situação complexa torna a gestão estratégica de unidades hospitala-
res públicas de ensino algo bastante desafiador, tendo em vista a necessidade 
de negociação para definir seu papel na prestação de serviços, na formação de 
recursos humanos para saúde e na produção científica de ponta, dentro de um 
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contexto reformador em que o Estado é chamado a assumir deveres longamente 
negligenciados no Brasil. 

Em 27 de maio de 2004 foi criado o Programa de Reestruturação dos Hos-
pitais de Ensino do Ministério da Educação (MEC) no SUS, através da Porta-
ria Interministerial n. 1.006,9 para hospitais ligados ao MEC, e o Programa de 
Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do SUS, através da Portaria 
do Ministério da Saúde n. 1.702,10 para os demais HEs. O objetivo foi definir 
a contratualização desses serviços, com metas quantitativas e qualitativas a se-
rem monitoradas pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratos 
como uma saída possível para a crise. Os programas, em síntese, visam preen-
cher lacunas na gestão dessas organizações e aproximar os hospitais universi-
tários do SUS, estabelecendo novas relações entre esses serviços e os gestores 
do sistema, com instrumentos concebidos pela Nova Administração Pública, 
através da figura dos contratos de gestão.

Este trabalho faz uma reflexão sobre essas questões, a partir de um estudo 
de caso sobre o processo de institucionalização e contratualização do Pronto-
Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares 
(Procape), pertencente à Universidade de Pernambuco (UPE). Trata-se de um 
hospital de ensino fundado em junho de 2006, projetado para ser um dos grandes 
centros cardiológicos do país e o maior do Norte-Nordeste11. Esse novo hospital 
foi construído num período conturbado em que o SUS, as universidades públicas 
brasileiras e os hospitais de ensino passam por um conjunto de mudanças 
estruturais, encarnando toda a problemática da administração pública brasileira, 
como um instrumento de política governamental de alta relevância no campo 
do ensino, da assistência à saúde e do desenvolvimento de ciência e tecnologia. 

Um dos desafios desse estudo foi encontrar um modelo de análise que 
estivesse voltado para a micropolítica dos serviços de saúde, porém que levasse 
em consideração o ambiente externo e o contexto das reformas que afetam 
o setor saúde. Foi nesse ambiente de transformações profundas, orientadas 
para o mercado, que foi desenvolvido, na França, na década de noventa, um 
novo enfoque estratégico com o objetivo de apoiar processos de mudanças 
nas organizações hospitalares. Esse modelo ficou conhecido como Démarche 
Stratégique e contou com contribuições de vários autores, dentre eles Cremadez 
e Grateau12. No Brasil, o uso desse modelo de gestão estratégica se constituiu 
numa linha de pesquisa, que se dedicam ao estudo e aplicação na realidade das 
organizações hospitalares públicas brasileiras1, 13-18.

Esse enfoque tem como premissas básicas a aplicação de critérios de 
racionalidade econômica da missão da organização, a concepção do ambiente 
externo como recurso e maior integração inter e intraorganizacional 19. Artmann 
e Rivera 17 destacam as potencialidades dessa ferramenta de gestão, que tem 
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o propósito de pactuar a missão e os objetivos de estabelecimentos de saúde 
numa rede com um mix variado de serviços articulados. Existem também duas 
outras características importantes que norteiam o modelo, além da abertura 
para o ambiente externo: a elaboração de estratégias de desenvolvimento das 
especialidades em saúde e a proposta de uma mudança na cultura organizacional 
16. 

Todos esses aspectos são vistos no processo de aplicação da técnica num 
ambiente dinâmico, onde a cooperação e a competição indicam a necessidade de 
balizamentos na condução dos processos de elaboração da estratégia, tanto para 
dentro, como para fora da organização hospitalar numa perspectiva sistêmica. 
A proposta do estudo foi utilizar, de forma inovadora as categorias e variáveis 
da Démarche Stratégique, que tem forte componente aplicativo, para guiar 
a busca de material empírico e servir como plano de análise do processo de 
institucionalização e contratualização do Procape/UPE. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste estudo de caso foi realizada uma triangulação de fontes de dados 
primários através de entrevistas semiestruturadas com informantes-chave, 
em 2010, e análise documental. A escolha dos entrevistados foi intencional, 
abordando os principais atores envolvidos no processo de estruturação do 
hospital e sua contratualização com o SUS, no Estado de Pernambuco. As 
entrevistas foram analisadas através da técnica de análise do Discurso do 
Sujeito Coletivo (DSC)20, com condensação na forma de ideias centrais. 
Para a análise documental foi utilizada a técnica de análise de conteúdo de 
Bardin21. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães/ Fundação Oswaldo Cruz e aprovado sob o 
registro Caae: 0040.0.000.095-09. Todos os entrevistados assinaram um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise, agrupamos os dados coletados às categorias do modelo 
utilizado. Assim aspectos históricos da sua institucionalização e o processo de 
definição da missão e objetivos institucionais foram investigados. O Procape 
foi concebido para ser um centro de ensino, de assistência especializada e 
desenvolvimento de pesquisa na área de cardiologia. Desde a sua fase inicial, 
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o projeto institucional foi permeado por calorosos debates políticos, tendo 
em vista a intenção, por parte do Governo do Estado e atores institucionais, 
tais como a direção do hospital e algumas categorias profissionais, de prestar 
serviços ao mercado privado, no contexto de mudança gerencial em que a 
administração pública está envolvida. Discussões sobre o seu modelo de 
gestão e, consequentemente, suas relações com as necessidades do ensino na 
Universidade de Pernambuco e a prestação de serviços são aspectos polêmicos 
desde a sua inauguração. 

A construção e o lançamento do Procape ocorreram ao longo de várias 
etapas e administrações estaduais, com orientações ideológicas distintas e 
envolvidas em processos de reforma do setor público em Pernambuco. Dois 
discursos coletivos, identificados pela pesquisa, expressam bem as divergências 
quanto aos projetos institucionais que os atores defendem desde o período de 
sua concepção. 

O primeiro discurso expressa claramente (ideia central A) uma orientação 
de mercado para a condução do novo hospital. Atores institucionais defendem 
que o Procape pudesse se tornar uma fundação pública de direito privado, com 
autonomia no seu processo de gestão, para negociar seus produtos com os 
potenciais clientes no mercado, inclusive a prestação de serviços ao SUS. O 
outro discurso (ideia central B) defende o modelo clássico de administração 
estatutária, com prestação de serviços exclusivamente em caráter público, ao 
SUS, mantendo seu papel como espaço de prática para o ensino da saúde na 
UPE. Essa divergência de base no discurso dos atores institucionais provoca 
importantes indefinições quanto ao regimento interno institucional. Os objetivos 
e sua forma de funcionamento continuavam sem pontos de convergência entre 
os atores envolvidos na condução do hospital. 

O Procape não apresenta uma definição clara para seu papel no regimento 
interno oficial pelas razões que se buscou esclarecer. De um lado, esse processo 
espelha o comportamento dos atores institucionais, suas divergências e 
dificuldades de celebrar pactos internos. E, por outro lado, evidencia-se que 
a elaboração do regimento só envolveu os gerentes formais. A centralização 
dessas definições tornou a aprovação do regimento interno uma formalidade, 
porém com repercussões práticas. A ausência de um processo de formalização 
pactuada de regimento deixa a instituição à mercê desse jogo de forças. As 
relações institucionais com o SUS e a possibilidade de atender ao mercado de 
planos de saúde, ao mesmo tempo, estão no fulcro dessa discussão, que não se 
restringe ao ambiente interno da organização. 

O modelo da Démarche Stratégique, coerente com os pressupostos 
estruturais das organizações profissionais, aponta que a via da responsabilização 
dos atores institucionais na celebração de pactos é um processo necessário para a 
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definição do futuro da instituição nesse contexto de reformas. O fortalecimento 
de estruturas de negociação interna e externa, estimulando o diálogo com 
os atores institucionais no processo de governança, pode deixar mais claro os 
aspectos centrais da funcionalidade dos serviços e dos interesses em disputa. A 
situação observada no Procape, não permitiu, à época de sua institucionalização, 
que esse nível de dialogo fosse franqueado. Nem mesmo para cumprir as 
formalidades na estruturação oficial da unidade, do ponto de vista das regras da 
administração burocrática. Muito menos para encontrar pontos de convergência 
que possam equacionar sua diretriz estratégica frente à interface de papeis que o 
hospital tem que cumprir na prestação de serviços de saúde, ensino e produção 
científica.

Identifica-se que, apesar da MISSÃO do Procape estar colocada no 
papel, o hospital não consegue ainda pactuar seu alvo estratégico no campo 
da assistência cardiológica de alta complexidade. Isso aparece nos discursos 
por razões distintas. Ora porque a missão ainda não estava clara para todos, 
ora porque não existe ainda uma rede regionalizada onde os hospitais possam 
negociar de acordo com seu perfil/vocação a prestação de serviços no sistema de 
saúde onde estão inseridos, em conjunto com os demais hospitais, que proveem 
serviços da mesma natureza. Essa situação aponta para dificuldades no processo 
de inserção do hospital, considerando a lógica das vantagens comparativas, 
como aponta o modelo de Démarche Stratégique.  

Com mais detalhes e profundidade, os dados a seguir apontam, no que 
diz respeito à COMUNICAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO, que a 
análise do discurso dos entrevistados evidencia três ideias centrais para justificar 
a situação mencionada. 

Na ideia A, o pensamento expresso é que o gestor estadual não cumpre o seu 
papel de estabelecer a rede de referência e contrarreferência para negociação do 
papel do hospital. A ideia B aponta fragilidades na comunicação com a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectma), a quem a Universidade de 
Pernambuco é formalmente vinculada. E a ideia C apresenta como solução 
das relações com o SUS, a criação de um comitê integrado de gestão. Pode-
se observar que, de fato, ambiente externo exerce poderosa influência quanto 
aos rumos estratégicos do Procape, face ao potencial da instituição de cumprir 
objetivos importantes na interface da saúde, ensino e pesquisa. 

Assim, o processo de orientação estratégica do Procape não tem levado 
em consideração a capacidade sistêmica de absorção e inserção desse serviço 
público. A ausência de uma rede articulada com referência e contrarreferência 
provoca dificuldades na definição dos objetivos do hospital quanto à prestação 
de serviços para os gestores do SUS. Não há negociação, nesse nível, quanto aos 
OBJETIVOS E METAS do Procape articulados com a rede pública hospitalar. 
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É interessante notar que a constituição de uma rede coordenada de serviços 
de saúde é uma condição essencial para a contratualização dos hospitais de 
ensino, cujo processo ainda é muito incipiente no Estado de Pernambuco. 
Documentos oficiais mostram que a organização da rede articulada no Estado 
anda a passos muito lentos, desde a publicação dos marcos normativos 
que orientam a regionalização há quase dez anos. Dessa forma, o Procape 
ajusta seus procedimentos estratégicos voltados para o ambiente interno, 
enquanto fatores externos e sistêmicos dessa magnitude comprometem sua 
funcionalidade e alocação de recursos institucionais preciosos. Desde que 
entrou em funcionamento, a capacidade instalada de produção para atendimento 
da demanda espontânea tem sido ressaltada, ao invés da articulação e integração 
institucional. 

A ideia central B aponta uma crítica  para o fato de que a comunicação 
entre o Procape e a Sectma é dificultada pela ausência de interlocutores para 
tratar de assuntos ligados aos hospitais de ensino da UPE. Além disso, os 
entrevistados evidenciam que existe uma crise de identidade no hospital, uma 
vez que ele é subordinado à Sectma, por ser um HE da UPE, mas também 
é ligado funcionalmente à Secretaria Estadual de Saúde (SES) pelo aspecto 
assistencial, evidenciando um vácuo nessa relação interinstitucional.

 Sobre o processo de TOMADA DE DECISÃO, as entrevistas produziram 
duas ideias centrais opostas. A Ideia Central A aponta que a tomada de decisão 
é autoritária e sem pactuação. Enquanto a Ideia Central B diz que a diretoria 
escuta, antes de tomar a decisão. Essa divergência pode ser explicada pela 
polarização política já observada nas disputas institucionais. De todo modo, a 
disputa de projetos políticos institucionais divergentes com pouca capacidade 
de pactuação fragiliza a capacidade de tomada de decisão, estratégia que se 
apresenta como uma sequência de microdecisões, sem perspectivas de longo 
prazo e sem diretrizes claras. A prática decisória dessa organização não possui 
uma perspectiva de conjunto e as decisões têm sido estabelecidas sobre situações 
de emergência e/ou crise.

Essa situação é reafirmada no tocante ao PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
do Procape; as entrevistas mostram discursos diferenciados, distribuídos em 
três ideias centrais: Na Ideia Central A, o planejamento anual é apenas para 
cumprir uma formalidade. A Ideia  Central B aponta que o planejamento anual 
é feito por uma assessoria que reavalia e fiscaliza. E a Ideia Central C indica 
que simplesmente falta planejamento. 

Embora, nos documentos oficiais analisados, algumas orientações gerais 
e os valores centrais estejam explícitos, a condução da estratégia depende da 
articulação dos atores organizacionais. Não existindo essa associação entre a 
direção estratégica e os serviços, em busca de um conjunto coeso de planos e 
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projetos, o hospital perde uma dimensão importante do processo de definição 
estratégica, que, de acordo com as características dinâmicas dessas organizações, 
deveria ser contínuo, flexível e ajustado. Nesse sentido, há muito que percorrer 
para atingir esse patamar mínimo para definir os rumos estratégicos do Procape.

Mesmo com um foco bem definido sobre a cardiologia, as diversas 
atividades referentes às linhas de cuidado em rede, possíveis neste campo 
de prática clínica, requerem uma articulação sistêmica, tendo em vista a alta 
incorporação tecnológica e o alto nível de capacitação/produção do conhecimento 
que caracteriza um hospital de ensino e pesquisa como o Procape. Neste sentido, 
a articulação interinstitucional carece ainda de um esforço muito maior na 
construção de diálogos possíveis, sobretudo com os gestores do SUS no Estado 
e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco.

Quanto ao MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
realizadas, surgiram três ideias centrais: na Ideia Central A o contrato de metas 
obriga o monitoramento e avaliação. Na Ideia Central B a contratualização 
fica prejudicada porque o planejamento não é realizado de forma integrada.  E 
a Idéia Central C diz que o monitoramento é feito continuamente. Aqui se 
observa novamente uma série de ideias que parecem contraditórias entre si. 
Tais incoerências nos discursos podem ser reflexos das inúmeras indefinições 
e incoerências nas quais o sistema de saúde em Pernambuco ainda está imerso. 
Há de fato um processo contínuo de controle do volume de autorizações 
hospitalares, porém de natureza contábil e financeira, checando a produção do 
hospital, mas ainda limitado na avaliação do desempenho ou na sua utilização 
como ferramenta de gestão estratégica.

Sobre a contratualização de acordo com as portarias que normatizam esse 
processo pelo Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, produziram-se 
três ideias centrais, a partir das entrevistas: na Ideia Central A o processo tem 
sido tranquilo e motivador. Na Ideia Central B isso é feito com o gestor estadual 
do SUS que estipula as metas. E na Ideia Central C o Governo do Estado agiu 
com pouco compromisso. Novamente com base nos discursos condensados em 
ideias centrais, observa-se um acirramento político, demonstrando conflitos 
de interesses e divergências quanto à forma de conduzir o Procape, sobretudo 
quanto à sua contratualização pelo SUS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Procape, do ponto de vista da sua estruturação e dinâmica estratégica, 
está à mercê de indefinições e disputas políticas que potencialmente podem 
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prejudicar a instituição diante de processos importantes, como a contratualização 
com o SUS, sua inserção na produção científica e no ensino da UPE. Essas 
contradições são expostas pelos depoimentos colhidos e pelo distanciamento 
observado no que concerne ao que está formalmente escrito nos documentos 
analisados e a realidade da instituição. Há uma grande dificuldade para a 
condução estratégica da instituição, com um grau elevado de politização dos 
atores envolvidos na disputa de projetos institucionais diametralmente opostos. 

Observa-se poucos pontos de convergência entre os discursos e obstáculos 
políticos para a pactuação estratégica interna e externamente com os gestores 
do SUS e da C&T. Existe uma preocupação com prestação de serviço, 
porém a integração do hospital na rede de atenção à saúde aparece como 
uma deficiência de caráter sistêmico na negociação. Consideram-se bastante 
importantes os indicadores e metas que o hospital tem que perseguir com a 
contratualização. Porém, as evidências levantadas demonstram forte indício 
de que a contratualização seja um processo limitado e acabe como mais uma 
ferramenta de controle da produção de serviços.

É importante conhecer e testar, com criatividade, novas propostas e modelos 
de gestão que respeitem os princípios e diretrizes do SUS, especialmente aqueles 
que sejam adequados à dinâmica e características próprias do setor saúde. 
Porém, é preciso sair do debate estéril, com posições radicalmente contrárias e/
ou apaixonadamente a favor, que têm contribuído para empobrecer as propostas 
e paralisar as instituições públicas. 

Neste sentido, é importante salientar que falhas de mercado e falhas de 
governo não ajudam o desempenho das organizações públicas hospitalares, nem 
muito menos melhoram as condições de saúde e o atendimento da população 
que segue pagando a conta e recebendo serviços muito precários, a despeito das 
vitórias conjunturais de uma ou outra proposta de projetos institucionais em 
disputa. Esse debate político acirrado tem produzido muito calor e pouca luz 
para orientar os caminhos e encontrar saídas possíveis para a crise que se abate 
há décadas sobre organizações congêneres, no Brasil.
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GESTÃO DE RISCO: UMA ABORDAGEM APLICADA AOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

RESUMO

O artigo tem por objetivo apresentar uma abordagem de gestão de riscos voltada 
para os serviços de saúde, na intenção de demonstrar a necessidade de desenvolver 
práticas que visem diminuir a probabilidade de ocorrência de um evento adverso que, 
no caso dos serviços de saúde, afeta a integridade do paciente, da equipe de saúde ou 
da comunidade onde o serviço está inserido. Atualmente, muito se tem ouvido falar, 
no Brasil, sobre gestão de risco em outras áreas, tais como a industrial e financeira, 
pela ênfase do defeito ‘zero’ e das especulações sobre as melhorias alcançáveis com 
investimentos nessas áreas. Daí, surgiu o interesse de um aprofundamento bibliográfico 
também em riscos que abordam as organizações prestadoras de serviços de saúde. 
Assim, este trabalho traz, incialmente, os aspectos da avaliação de desempenho em 
serviços de saúde; em seguida, a avaliação em serviços de saúde, por meio de riscos; 
e, por último, a gestão de riscos como programa de qualidade e segurança de serviços 
de saúde. Conclui-se que muito se tem avançado nessa temática e várias organizações 
já incluem componentes de gestão de riscos como processo formal para determinados 
tipos de risco ou circunstâncias. Entretanto, o foco da segurança por meio da gestão de 
riscos no setor saúde ainda é muito recente, havendo necessidade de ampliar o debate 
no Brasil, dos critérios e ferramentas, das suas implicações sociais, políticas e éticas 
envolvidas na tomada de decisão sobre a aceitabilidade de riscos.

Palavras-chave: Risco. Gerenciamento de Segurança. Qualidade da Assistência à 
Saúde. Acreditação.

INTRODUÇÃO

A questão da falta de segurança no ambiente hospitalar tornou-se mais 
evidente desde a década de 90. Ações voltadas para práticas clínicas seguras 
predominaram em função de estas práticas estarem contempladas nas 
campanhas, nas metas de segurança, nas recomendações e em algumas ações 
genéricas para criar condições seguras1.

A Joint Commision on Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), 
organização não-governamental americana que avalia a qualidade dos serviços 
de hospitais dentro dos EUA, recomenda que existam ferramentas para medir e 
monitorar a performance de uma instituição e propõe a utilização de instrumentos 
de notificação de riscos. Sugere, ainda, que exista uma análise crítica sobre as 
causas da ocorrência de riscos e implantação de medidas de qualidade2. 
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Bohomol e Ramos2, tratando especificamente do risco de erro de 
medicação, afirmam que o dano ou prejuízo relacionado com o uso de uma droga, 
mesmo que a relação de causa e efeito não possa ser provada, é considerado 
um evento adverso à medicação. Ele deve ser monitorado e analisado para que 
medidas preventivas possam ser instauradas, diminuindo assim a possibilidade 
de novas ocorrências. Para esses autores, há inúmeros métodos usados para a 
detecção desses eventos, que vão desde o relatório individual anônimo, a ficha 
de notificação formal, a técnica do incidente crítico, a revisão da prescrição, a 
observação direta e a combinação do relatório anônimo e de observação. Cada 
um desses métodos tem suas vantagens e desvantagens; contudo, devem estar 
adequados aos objetivos das instituições e ser utilizados como instrumentos 
gerenciais para a melhoria da qualidade da assistência à saúde.

Neste sentido, Quinto Neto3 tece considerações sobre o conceito de 
segurança e suas implicações para os pacientes, profissionais e organizações e 
destaca a importância de substituir a cultura da culpa e castigo pela cultura da 
aprendizagem a partir da identificação e análise das falhas e acidentes. O autor 
menciona a acreditação de organizações de saúde como uma estratégia global 
de redução de risco para os clientes/pacientes. 

De acordo com a Norma Australiana AS/NZS 4360:2004 (Centro da 
Qualidade, Segurança e Produtividade para o Brasil e América Latina) 4, 
a gestão de risco envolve o estabelecimento de uma infraestrutura e cultura 
apropriadas e a aplicação de um método lógico e sistemático para estabelecer 
os contextos, bem como para identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e 
comunicar os riscos associados a qualquer atividade, função ou processo, de 
modo a possibilitar que as organizações minimizem as perdas e maximizem os 
ganhos. Para que seja mais eficaz, a gestão de riscos deve passar a fazer parte 
da cultura da organização e deve estar inserida na filosofia, nas práticas e nos 
processos de negócio da organização, em vez de ser vista ou praticada como 
uma atividade em separado.

Para Nardocci5, além da mudança cultural proposta por Quinto Neto3 e 
apresentada pela Norma Australiana AS/NZS 4360:2004 (Centro da Qualidade, 
Segurança e Produtividade para o Brasil e América Latina) 4, os critérios 
fundamentais para as políticas de risco devem incluir uma abordagem ética e 
procedimentos democráticos, e não apenas considerações técnico-científicas. 
O gerenciamento de riscos deve incluir todas as decisões e escolhas sociais, 
políticas e culturais que se relacionam, direta e indiretamente, com as questões 
de risco na nossa sociedade. E é necessário ampliar o debate, no Brasil, não 
apenas dos critérios e ferramentas, como também das implicações sociais, 
políticas e éticas envolvidas na tomada de decisão sobre a aceitabilidade de 
riscos.
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Neste contexto, falar em gerenciar riscos em saúde pública torna-se 
fundamental; é questão de sobrevivência. Segundo Feldman6, a gestão de riscos 
representa uma das principais estratégias de gestão para identificar oportunidades 
e utilizá-las para melhorar o desempenho das organizações de saúde. O autor 
preconiza que a gestão de riscos deve ser realizada de maneira sistemática e 
aplica-se a todos os profissionais, funções e atividades da organização. Ainda 
que se possa definir de muitas formas, a gestão de riscos sempre é considerada 
como processo, é parte integrante das boas práticas empresariais e possibilita 
de maneira eficaz, aos gestores, melhorarem os resultados, por meio da 
identificação e análise ampla de situações, promovendo uma forma sistemática 
de tomar decisões eficazes embasadas em informações. 

A sistematização do gerenciamento de riscos deve ser entendida de forma 
institucional, em toda organização: na estrutura, nos processos e nos resultados, 
estes últimos sendo monitorados através da utilização de taxas, indicadores, 
parâmetros de saúde e satisfação da clientela7.

O Glossário e Termos Técnicos da Organização Nacional de Acreditação 
define risco como “[...] a probabilidade de ocorrência de um evento adverso 
que, no caso dos serviços de saúde, afeta a integridade do paciente, da equipe de 
saúde ou da comunidade onde o serviço está inserido” 8. E define gerenciamento 
de risco como a ação de orientação político-administrativa, como processo 
de ponderar as alternativas de políticas e selecionar a ação regulatória mais 
apropriada, integrando os resultados da avaliação de risco com as preocupações 
sociais, econômicas e políticas, para chegar a uma decisão; decide o que fazer 
com risco avaliado e se ele pode ser aceitável ou se deve ser reduzido8.

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma 
abordagem de gestão de riscos voltada para a área da saúde ou para onde sua 
aplicação possa ser adaptada a organizações prestadoras de serviços de saúde.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo bibliográfico que, para cuja consecução foi utilizado 
o método de leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como 
sua revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 
resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura 
atualizado e compreensível.

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 
da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes, não sendo delimitado 
o ano de publicação, tendo em vista que a intenção era levantar o maior número 
de referências ligadas ao tema.
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Para a pesquisa da temática foram utilizados os seguintes termos descritores: 
gerenciamento de segurança, qualidade da assistência à saúde, acreditação, 
risco, respeitadas as peculiaridades de cada base de dado. Após a pesquisa, as 
referências bibliográficas dos estudos considerados relevantes foram arquivadas 
em pasta própria, a fim de organizar a leitura analítica e o fichamento. Além da 
consulta às bases: Lilacs, Ibecs, Medline, Biblioteca Cochrane e Scielo, foram 
utilizadas também consultas em sites de busca, principalmente no Google.

Apesar da amplitude bibliográfica abordada neste estudo, sua ênfase foi 
delimitada, particularmente, às metodologias específicas de gestão de riscos, 
como as constantes do Manual Brasileiro de Acreditação9, da ISO 31000/2009 
– Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes10, da Norma Regulamentadora NR 
32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços11 e da Norma Australiana AS/
NZS 4360:2004 – Australian Standard for Risk Management4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para uma melhor clareza e compreensão, e por se tratar de um estudo 
bibliográfico, os resultados e a discussão foram apresentados na própria 
exposição do tema que, incialmente, aborda os aspectos da avaliação de 
desempenho em serviços de saúde; em seguida, a avaliação em serviços de 
saúde por meio de riscos; e, por último, a gestão de riscos como programa de 
qualidade e segurança de serviços de saúde.

Avaliação de Desempenho em Serviços de Saúde

A avaliação de desempenho de sistemas de saúde ganhou destaque no 
cenário internacional e brasileiro após a divulgação do Relatório Mundial de 
Saúde, publicado pela OMS, no ano 2000. Neste momento, em que a comunidade 
científica foi tomada por novo ímpeto, elevou-se o número de estudos na área, 
gerando interesse de outros segmentos em avaliar os sistemas de saúde, além 
dos agentes financiadores, ou seja, os próprios gestores destes sistemas12.

A avaliação de políticas e programas é essencial em saúde pública, pois 
contribui para os esforços em busca de uma sociedade mais saudável e previne 
o desperdício de recursos mal empregados13, o que demonstra a necessidade de 
acompanharmos cada vez mais o desempenho dos serviços de saúde em que 
estamos inseridos.
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Para Figueiró et al. 14:

A  avaliação pode começar desde a fase de elaboração da intervenção, 
com o propósito de melhorar o seu desenho e incluir um modelo 
de acompanhamento e avaliação desde o início. As avaliações 
de caráter formativo, cuja finalidade é produzir informações que 
podem ser utilizadas rapidamente pelos envolvidos no programa 
ainda durante a sua execução, permitem identificar precocemente 
possíveis problemas e assegurar-se do seu desenvolvimento 
conforme o planejado.

De acordo com Contrandiopoulos et al.15: 

Uma intervenção é constituída pelo conjunto de meios (físicos, 
humanos, financeiros, simbólicos) organizados em um contexto 
específico, em um dado momento, para produzir bens ou serviços 
com o objetivo de modificar uma situação problemática.

Righi et al. 16, afirmam que:

A avaliação da qualidade em serviços de saúde vem se tornando, 
cada vez mais, um aspecto importante do processo de tomada de 
decisão por parte de gestores e colaboradores, a avaliação aumenta 
a probabilidade de obter-se, após a intervenção, resultados 
melhores do que se teria se não houvesse a avaliação.

Evolução dos Sistemas de Gestão e Avaliação da Qualidade em Saúde

Nas últimas décadas, observou-se uma mobilização em torno da aplicação 
de programas de qualidade nas organizações hospitalares, com o objetivo de 
incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência destes serviços17. Numa 
perspectiva histórica, esse movimento iniciou-se, timidamente, nos anos 1970, 
avançando mais fortemente nos anos 1980 e apresentou-se como certo modismo 
nos anos 199017.

No Brasil, mesmo antes da década de 90 já se desenvolviam alguns 
instrumentos oficiais de avaliação de desempenho das organizações hospitalares, 
utilizando-se um conjunto de critérios que os hospitais deviam preencher, a 
partir de padrões preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e 
técnicas da qualidade total17. Na década de 30 ocorreu o que talvez tenha sido 
o primeiro para melhorar a qualidade na organização dos hospitais, tenha sido 
de Odair Pedroso, em 1935, ao conceber uma Ficha de Inquérito Hospitalar 
para a Comissão de Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde, substituída 
posteriormente pelo Serviço de Medicina Social, hoje extinto18. Na década de 40 
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surgiu a primeira legislação relativa, a divisão hospitalar em nível de Governo 
Federal, e o primeiro censo hospitalar, com a correspondente classificação 
das instituições. Na década de 50 foi criada a nova legislação e classificação 
que busca racionalizar a alocação de subvenções do Governo Federal e maior 
intervenção/estrutura nos Estados. Na década de 60 foi criado o Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS19. Na década de 70 o Ministério da 
Saúde desenvolve o tema Qualidade e Avaliação Hospitalar. Na década de 80 
a Organização Mundial da Saúde - OMS passa a considerar a acreditação como 
elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina. 
[...]6.

A década de 90 ficou marcada como a década da saúde no Brasil, pois 
foi neste período que as legislações e os parâmetros de qualidade surgiram 
com maior intensidade na área da saúde: Legislação e implementação do SUS 
(1988/1990); Lei do consumidor (1990); Programa de Controle de Qualidade 
Hospitalar – CQH (1991); 9ª Conferência Nacional de Saúde (1992); Normas 
Operacionais Básicas (1993/1996); Ações setoriais articuladas com o Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP – voltado para a promoção 
da qualidade em saúde (1995/1997); Prêmio Nacional de Qualidade – PNQ 
(1991); Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares – PNASH 
(1998); Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (1999); Lei dos 
Planos de Saúde (1999); Organização Nacional de Acreditação (1999); Lei do 
Financiamento do Sistema (2000) 9,19,20-22.

Internacionalmente, também é antiga a preocupação com a busca de 
soluções para avaliação da qualidade de processos e/ou controles internos nas 
empresas, em que os gestores e as equipes se responsabilizam pela realização 
das metas de suas respectivas áreas. Fundada em 1922, a Australian Standard 
é a entidade responsável pela emissão e normatização de padrões de controle 
internos na Austrália, tendo papel análogo ao da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), no Brasil23.

Na mesma direção da Australian Standard surge em 1947, nos Estados 
Unidos, a International Organization for Standardization (ISO), organização 
internacional de normatização. Desde então, novas abordagens foram 
desenvolvidas, com o objetivo de incorporar novos conceitos nas empresas e 
adequá-las às exigências do mercado e de órgãos reguladores24,25.

A ISO é uma organização não governamental, responsável por desenvolver 
e publicar normas tidas como padrões internacionais. A organização é constituída 
por um instituto de padrões nacionais de cada um dos 162 países membros, 
incluindo o Brasil, por meio da ABNT23.

Percebe-se que os sistemas de gestão e avaliação da qualidade evoluíram 
bastante, ao longo do tempo. Esta evolução foi acompanhada por vários 
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modelos, principalmente o de atenção à saúde, que sai de um polo meramente 
assistencial para um polo voltado para os usuários, passando de exclusiva 
demanda espontânea para uma atenção gerenciada. Em um primeiro 
momento, esse gerenciamento pautou-se nos casos; em seguida, nas doenças; e, 
mais recentemente, na prevenção e na promoção da saúde19.

O desenvolvimento da gestão da qualidade ao longo do tempo transpôs 
o seu domínio industrial, adquirindo proeminência em todos os setores de 
atividade, principalmente o dos serviços de saúde16:

[...] O desenvolvimento da gestão da qualidade ao longo do tempo 
fez este movimento de gestão transpor o seu domínio industrial 
e adquirir proeminência em todos os setores de atividade, 
fazendo parte, cada vez mais, do conjunto de ideias de base que 
norteiam a administração pública e a vida dos cidadãos. O cenário 
mundial evidencia que a qualidade não pode ser mais considerada 
como opcional aos serviços e sim requisito fundamental 
para sobrevivência. E, mais importante do que isso, é uma 
responsabilidade social e ética. [...]

[...] Os serviços de saúde não se furtam dessa realidade. Ao longo 
dos anos, a qualidade na saúde foi estabelecida por aqueles que 
providenciavam o serviço, os profissionais da saúde. Somente na 
década de 80 é que o setor da saúde voltou-se para a qualidade de 
uma forma mais gerencial e ativa, como já vinha ocorrendo no 
campo industrial. Esse cenário é ainda mais recente nos serviços 
públicos de saúde. [...]

Acreditação como Programa de Qualidade Específico para Serviços de 
Saúde

A acreditação: 
...é um método de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, 
periódico e reservado, que busca garantir a qualidade da 
assistência por meio de padrões previamente definidos. Constitui, 
essencialmente, um programa de educação continuada e, jamais, 
uma forma de fiscalização9.

Dentre os programas de acreditação existentes, destacam-se, no Brasil, 
o da JCAHO, organização não-governamental americana representada 
nacionalmente pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA); o Canadian 
Council on Health Services Accreditation (CCHSA), organização independente 
que operacionaliza o processo de acreditação hospitalar no Canadá, vinculada, 
no Brasil, ao Instituto Qualisa de Gestão (IQG) 20; e ao Programa Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar (PBAH).
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A organização acreditadora mais antiga é a The Joint Commission26:

A The Joint Commission foi instituída em 1951, para atuar na 
avaliação e certificação de hospitais nos Estados Unidos. Ampliou o 
escopo da sua atuação quando em 1987 passou a avaliar e certificar 
outros serviços de saúde, e em 1999 passou a ter abrangência 
internacional através da Joint Commission International (JCI).

O PBAH é coordenado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
composta por representantes de entidades prestadoras de serviços de saúde e 
entidades compradoras destes serviços, além de representantes do Ministério da 
Saúde e dos Conselhos Municipais e Estaduais de Secretarias de Saúde27.

Segundo a ONA9, o Sistema Brasileiro de Acreditação considera que a 
organização de saúde é um sistema complexo, onde as estruturas e os processos 
da organização são de tal forma interligados, que o funcionamento de um 
componente interfere em todo o conjunto e no resultado final. Devido a essa 
interligação e interdependência, o processo de avaliação, na lógica do Sistema 
Brasileiro de Acreditação, não se avalia um setor ou departamento isoladamente.

A ONA9 utiliza como instrumento de avaliação o Manual Brasileiro de 
Acreditação (MBA):

[...] O instrumento de avaliação é composto de seções e subseções, 
onde para cada subseção existem padrões interdependentes que 
devem ser integralmente atendidos. [...] Para cada nível são 
definidos requisitos com o objetivo de esclarecer o padrão. [...]
[...] Nas seções estão agrupados os serviços (subseções) com 
características e fundamentos semelhantes e que possuem 
afinidades entre si. O Manual Brasileiro de Acreditação é composto 
por seis seções: 

1 – Gestão e Liderança, 2 – Atenção ao Paciente/Cliente, 3 – 
Diagnóstico, 5 – Apoio Técnico, 6 – Abastecimento e Apoio 
Logístico e 6 – Infraestrutura.[...]

Os padrões de qualidade do MBA são elaborados com base na existência 
de três níveis, do mais simples ao mais complexo, tendo presente o princípio do 
‘tudo ou nada’, ou seja, o padrão deve ser integralmente cumprido. O princípio 
do Nível 1 é a Segurança; do Nível 2, a Gestão Integrada; e do Nível 3, a 
Excelência em Gestão. Cada padrão possui requisitos e itens de verificação28.

Em nenhum momento os requisitos do MBA podem ser avaliados como 
um check list, pois sua lógica é que as seções interagem entre si, permitindo que 
a organização de saúde seja avaliada com consistência sistêmica.

É importante entender que os programas de acreditação não substituem o 
licenciamento sanitário, mas absorvem suas práticas, agregando toda segurança 
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controlada da vigilância sanitária, formando um conjunto multidisciplinar que 
atende aos requisitos imprescindíveis, sejam eles dos órgãos reguladores e/ou 
dos conselhos de classe profissional (Figura 1).

 Figura 1 – Inspeção e acreditação

 Fonte: Organização Nacional de Acreditação19

A “acreditação, como um programa específico para os serviços de saúde, 
além de evidenciar as organizações de saúde que são bem sucedidas, as distingue 
em níveis” 25.

“A certificação da avaliação hospitalar pelo processo de acreditação 
aponta uma direção positiva na melhoria da assistência aos pacientes, bem 
como estabelece níveis crescentes de qualidade” [...]18.

Avaliação em Serviços de Saúde por meio de Riscos

A avaliação surge como um “importante instrumento de mudança, que não 
deve ser visto como uma ameaça, mas como um incentivo para que os serviços 
de saúde cumpram padrões mínimos de qualidade, promovam uma renovação 
da sua cultura de trabalho”16 e seja voltado para a gestão de riscos, a fim de 
garantir a segurança, inicialmente do paciente e, em seguida, do processo, seja 
ele assistencial, gerencial ou de apoio.

Conceituação de Risco

O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que sig-
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nifica ousar (to dare, em inglês). Costuma-se entender risco como a possibili-
dade de ‘algo não dar certo’, mas seu conceito atual envolve a quantificação e 
qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às ‘perdas’ como aos ‘gan-
hos’, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados, seja por indivíduos, 
seja por organizações26.

“Os erros levam a gente a questionar o atual e a pensar em algo diferente. 
Com as lições de ontem, procuramos hoje não cometer as mesmas falhas”27.

No mesmo sentido:

Risco emerge como conceito quando se torna possível pensar o 
futuro como passível de controle. Esse é um processo que envolve 
tanto o desenvolvimento do instrumental necessário (como a teoria 
da probabilidade) quanto a emergência de um novo objeto de 
governo (a população) 28.

Antecedentes Históricos da Gestão de Riscos

A administração voltada para riscos iniciou-se em uma época anterior a 
Cristo, com os seguros de transportes que foram impulsionados pela navegação 
marítima comercial. Os sucessivos incêndios em Hamburgo (1672 a 1676) 
coincidem com os primeiros seguros patrimoniais e com a fundação da ainda 
existente Hamburger Feuerkasse, a mais antiga seguradora do mundo23.

Como se percebe, o gerenciamento de riscos é uma prática usual e antiga. 
Faz parte da rotina de qualquer empresário, desde tempos muito remotos. 
Historicamente, foi elaborada uma vasta literatura para a área de seguros e, 
apenas nos últimos anos, o tema tem se desenvolvido como uma metodologia 
estruturada a partir de outras vertentes, dentre as quais se destacam: Finanças, 
Auditoria e Tecnologia da Informação23.

A concepção moderna, no dizer de Bernstein26, tem suas raízes no sistema 
de numeração indo-arábico:

A concepção moderna de risco tem suas raízes no sistema de 
numeração indo-arábico que alcançou o Ocidente há cerca de 
setecentos a oitocentos anos. Mas o estudo sério do risco começou 
no Renascimento, quando as pessoas se libertaram das restrições 
do passado e desafiaram abertamente as crenças consagradas. 
Foi uma época em que grande parte do mundo seria descoberto e 
seus recursos explorados. Uma época de turbulência religiosa, de 
capitalismo nascente e de uma abordagem vigorosa da ciência e 
do futuro.

Apesar de recentes, várias são as iniciativas para tratar os riscos voltados 
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para a área da saúde e segurança do paciente, dentre elas a criação, em 2004, da 
World Alliance for Patient Safety, aliança vinculada às Nações Unidas, composta 
por organizações internacionais e nacionais de diversos países. Essa Aliança 
tem como missão coordenar, disseminar e acelerar melhorias para a segurança 
do paciente, em termos mundiais1, (destaque nosso), tendo como membros:

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS: The Commonwealth 
Fund, International Alliance of Patients’ Organizations, 
International Council of Nurses, International Federation of 
Infection Control, International Federation for Medical and 
Biological Engineering, International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, International Hospital Federation, 
International Pharmaceutical Federation, International Society for 
Quality in Health Care Inc. (ISQua), World Health Professional 
Alliance, World Medical Association, e 

ORGANIZAÇÕES NACIONAIS DE DIVERSOS PAÍSES: 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Australian 
Commission on Safety and Quality in Health Care, Consumers 
Advancing Patient Safety, Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, Ireland’s Health Information and Quality 
Authority, The Joint Commission, National Patient Safety Agency, 
National Patient Safety Foundation.

Na mesma direção, em 2005 a OMS designou, nos Estados Unidos, as 
organizações The Joint Commission e Joint Commission International (JCI) 
como o primeiro Centro Colaborador para as Soluções na Segurança do Paciente 
(WHO Collaborating Center For Patient Safety Solutions). A missão do Centro 
é implementar as soluções bem sucedidas para a grande variedade de problemas 
relativos à segurança do paciente1.

Uma evolução para o gerenciamento de riscos à saúde no Brasil, mais 
precisamente referente à saúde do trabalhador, foi o advento, em 2005, das 
primeiras portarias de regulação da Norma Regulamentadora – NR 32, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Sua finalidade é estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades 
de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação desta norma, 
entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde, em qualquer nível de complexidade11.

Robazzi e Marziale29 enfatizam a importância da NR 32, por ser específica 
para o setor da saúde:
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[...] A NR 32 é considerada de extrema importância no cenário 
brasileiro, como legislação federal específica que trata das 
questões de segurança e saúde no trabalho, no setor da saúde, 
pois as normatizações existentes encontram-se esparsas, 
reunidas em diversas outras NR e resoluções, que não foram 
construídas especificamente para tal finalidade. Acredita-se que 
mudanças benéficas poderão ser alcançadas por meio da referida 
normatização, uma vez que procedimentos e medidas protetoras 
deverão ser realizadas com vistas a promover segurança no 
trabalho e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

A ONA, desde sua criação em 1999, vem aprimorando, em seus manuais, 
os padrões referentes a riscos e segurança do paciente. O manual de 2010 
estabelece os seguintes requisitos do padrão9:

NÍVEL 1: [...] cumpre as diretrizes de prevenção e controle de 
infecção. Sistema de notificação e gerenciamento de eventos 
sentinela. Gerencia os resíduos. Gerencia riscos assistenciais, 
sanitários, ambientais, ocupacionais e de responsabilidade civil. 
[...] Envolve os ciclos de prevenção, detecção e mitigação do risco, 
visando um sistema seguro. [...]

NÍVEL 2: [...] promove ações de melhoria e a minimização de 
riscos; evidencia o impacto e a efetividade do gerenciamento de 
riscos. [...]

As duas normas mais atuais que tratam exclusivamente de riscos são: a AS/
NZS 4360/2004 (Australian Standard for Risk Management), publicada pela 
primeira vez em 1995 pela Australian Standards; e a ISO 31000, publicada no 
Brasil, em 2009, pela ABNT. A AS/NZS 4360/1995 foi considerada a primeira 
norma, do mundo, em gerenciamento de riscos, sendo aprimorada ao longo dos 
anos, até sua última edição, em 2004. A estrutura dessa norma foi a base da ISO 
31000/200921.

Processo de Avaliação de Riscos

O processo de avaliação de riscos é o processo global de identificação, 
análise e avaliação de riscos10.

Identificação de Riscos

A finalidade desta etapa é gerar uma lista abrangente de riscos baseada 
nos eventos que podem criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a 
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realização dos objetivos [...]10:
O Glossário e Termos Técnicos da ONA8, classifica os riscos que são 

identificados nos serviços de saúde como:

RISCOS AMBIENTAIS - é a probabilidade de ocorrência de 
efeitos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de 
agentes físicos, químicos ou biológicos, causadores de condições 
ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a persistência, 
disseminação e modificação destes agentes no meio ambiente.

RISCOS OCUPACIONAIS - probabilidade de agravo à saúde 
humana advindo de atividade laboral (ou relacionados ao trajeto), 
tanto sendo de origem biológica, química, física, ergonômica, 
como de condição ou ato inseguro. 

RISCOS RELACIONADOS À BIOSSEGURANÇA - 
probabilidade de agravo à saúde humana advindo das atividades 
com biotecnologia. 

RISCOS RELACIONADOS A INFECÇÕES - probabilidade de 
adquirir infecção a partir de exposição a agentes biológicos.

RISCOS RELACIONADOS À RESPONSABILIDADE CIVIL - 
probabilidade de ato ilícito ou omissão causar agravo a terceiros 
e/ou suas propriedades que, estabelecido culpa (tendo sentido 
amplo, desde culpa stricto sensu até dolo) dano e nexo causal, se 
traduz na obrigação de reparação indenizatória. Porém, esta é uma 
condição ainda polêmica.

RISCOS SANITÁRIOS - propriedade que tem uma atividade, 
serviço ou substância, de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais 
na saúde humana. 

Feldman6 acrescenta:

RISCOS ASSISTENCIAIS - são os riscos decorrentes das 
atividades relacionadas à assistência à saúde prestada aos pacientes 
pela Organização Prestadora de Serviços de Saúde. Podem estar 
relacionados aos equipamentos médico-hospitalares, aos produtos 
utilizados ou à prestação dos serviços em si – e outros.

Já o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa23 classifica a 
gravidade dos riscos de acordo com a origem dos eventos. Os riscos de origem 
interna são categorizados em financeiros, ambientais, sociais, tecnológicos e 
de conformidades; e os de origem externa em macroeconômicos, ambientais, 
sociais, tecnológicos e legais.

Segundo a ABNT10,
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[...] antes de iniciar a concepção e a implementação da estrutura 
para gerenciar riscos, é importante avaliar e compreender os 
contextos externo e interno da organização, uma vez que estes 
podem influenciar significativamente a concepção da estrutura.

Convém que na etapa de identificação de riscos a organização identifique 
as fontes de risco, áreas de impactos, eventos (incluindo mudanças nas 
circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais10.

Análise de Riscos

A finalidade desta etapa é determinar o nível de risco, mediante a combinação 
das consequências e a probabilidade expressa de modo a desenvolver a compreensão 
dos riscos e do tipo de risco, as informações disponíveis e a finalidade para a qual 
a avaliação de riscos será utilizada10.

A análise qualitativa de riscos pode ser gerada através de uma matriz, em que 
o nível de risco é definido pela composição das variáveis frequência (probabilidade) 
e severidade (impacto), associadas aos eventos de perda (fatores de risco) inerentes 
ao processo avaliado30,31.

Farmer32 foi pioneiro em conceituar riscos como um diagrama com os termos 
consequência e probabilidade. Seu estudo sugere uma relação entre a dimensão 
e a frequência aceitável de liberação de iodo radioativo de acidentes de centrais 
nucleares. Ao final de 1970, o conceito foi desenvolvido numa expressão R=FxN, 
em que a probabilidade de ocorrência do evento é normalmente expressa em termos 
do número de eventos por ano (F) que podem causar danos aos seres humanos, e as 
consequências são frequentemente medidas em ‘número de óbitos’ (N).

O modelo de análise de riscos proposto por De Paulo et al.30 apresenta uma 
frequência com as variações raríssimo, raro, eventual, frequente a muito frequente, 
com escala do nível anual até semanal, de pesos 1 a 5; o modelo de probabilidade 
de Feldman6 possui as variações de remoto, incomum, ocasional e frequente, 
com escala quinquenal ou superior a anual, de pesos de 1 a 4; e o estabelecido 
pelo Department of Health Government of Western Australia33 categoriza a 
probabilidade em raro, improvável, possível, provável e quase certo, variando de 
10 a 1 ano, com pesos de 1 a 5.

Nota-se que vários são os modelos de estratificar riscos em matrizes, 
entretanto há coincidência nas variáveis probabilidade e impacto, alterando 
apenas as categorias, escalas e pesos. Na Tabela 1 é apresentada a matriz de riscos 
descrita por Florence e Calil34, a qual resume a lógica da maioria dos modelos de 
estratificação para análise de riscos com os respectivos níveis, baseados no produto 
da frequência e da gravidade.
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             Tabela 1  – Matriz de risco com base na frequência e gravidade

               Fonte: Florence e Calil34

Por ocasião da análise de riscos, para se identificar o nível de riscos devem 
ser utilizadas técnicas de coleta qualitativa e quantitativa. Uma das técnicas 
qualitativas mais utilizadas é o Método Delphi. Este método tem como objetivo 
obter o mais confiável consenso de opiniões de um grupo de especialistas, 
por meio de uma série de questionários intensivos, intercalados por feedback 
controlado de opiniões35. 

“O sentimento rege a medição. [...] E isso é positivo. Se todos avaliassem 
cada risco exatamente da mesma forma, muitas oportunidades arriscadas seriam 
perdidas”26.

“A amostragem é essencial para se enfrentar riscos. Constantemente, 
usamos amostras do presente e do passado para adivinhar o futuro”26.

Já para a coleta quantitativa, critérios de mensuração devem ser estabelecidos 
a fim de que o resultado do nível de risco classifique adequadamente o peso e a 
prática de controle estabelecido na coleta qualitativa.

“A incidência de equívocos e erros na assistência à saúde é muitíssimo 
maior do que em muitos outros setores, em parte porque nela a mensuração é 
algo muito recente”36.

Em síntese, na análise de riscos deve se desenvolver a compreensão dos 
riscos como um todo (análise qualitativa), a fim de fornecer um nível adequado 
para os riscos (análise quantitativa) que será utilizado na avaliação dos mesmos, 
a fim de poder fazer as decisões certeiras sobre a necessidade dos riscos serem 
tratados. As estratégias e métodos mais adequados desses tratamentos devem 
levar em consideração os controles existentes e sua eficácia e eficiência10. 

Avaliação de Riscos

A finalidade da avaliação de riscos é “auxiliar na tomada de decisões 
com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de 
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tratamento e a prioridade para a implementação do tratamento” 10.
A Norma Australiana AS/NZS 4360:2004 sugere que, para avaliar riscos, 

deve haver comparação dos níveis de risco estimados na análise de riscos com os 
critérios estabelecidos previamente, considerando o balanço entre os benefícios 
potenciais e os resultados adversos4.

Ainda no tocante à comparação de níveis de riscos, a NBR ISO 31000/2009 
apresenta a questão do contexto e da necessidade de tratamento como algo que 
deve ser considerado10:

[...] A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco 
encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco 
estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com base nesta 
comparação, a necessidade do tratamento pode ser considerada. 
[...]

Gestão de Riscos como Programa de Qualidade e Segurança de Serviços 
de Saúde

Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, 
engenheiros projetam pontes, empresários abrem negócios e políticos concorrem 
a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável. Contudo, suas ações revelam 
que o risco não precisa ser hoje tão temido: administrá-lo tornou-se sinônimo 
de desafio e oportunidade26.

O gerenciamento de riscos empresariais envolve os conhecimentos, os 
métodos, as técnicas, os processos organizados sistemicamente com suas ações 
práticas melhoradas continuamente para reduzir os prejuízos e aumentar os 
benefícios na concretização dos objetivos e metas estratégicos pré-definidos22:

O processo de gerenciamento de riscos e de suas causas e 
consequências e da percepção das oportunidades pode ser resumido 
como: identificar, quantificar, selecionar, decidir (administrar, evitar 
ou transferir), informar e comunicar, acompanhar e aperfeiçoar de 
forma completa, exata, atualizada, oportuna e aprovada. Alguns 
riscos e suas respectivas causas e consequências podem interagir 
entre si, potencializando ou reduzindo seus efeitos na consecução 
dos objetivos. Mapear essas situações é uma das funções eficientes 
de gerenciamento de riscos.

No mesmo sentido, Bernstein26 apresenta a administração de risco 
possibilitando uma ampla gama de tomada de decisões:

A capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar 
entre várias alternativas é central às sociedades contemporâneas. A 
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administração do risco nos guia por uma ampla gama de tomada de 
decisões, da alocação da riqueza à salvaguardar da saúde pública, 
da condução da guerra ao planejamento familiar, do pagamento de 
prêmios de seguros ao uso do cinto de segurança, da plantação de 
milho à venda de flocos de milho.

Principais Elementos do Processo de Gestão de Riscos

Os principais elementos do processo de gestão de riscos, descritos na 
Subseção 2.2 da Norma Australiana AS/NZS 4360:20044, estão esquematizados 
na Figura 2:

Figura 2– Processo de gestão de riscos - detalhamento

Fonte: Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade para o Brasil e América Latina4
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De forma geral, o processo de gestão de riscos envolve as etapas de 
identificação, análise e avaliação de riscos, vistas no tópico – Processo de 
Avaliação de Riscos, e as atividades de comunicação, consulta e estabelecimento 
do contexto em todas as etapas, inclusive no tratamento, monitoramento e 
análise crítica dos riscos10.

As atividades de comunicação e consulta se referem à participação e 
conhecimento das partes envolvidas, tanto internas como externas, de todo 
o processo de gestão de riscos; no estabelecimento de contextos, os critérios 
em relação aos quais os riscos serão avaliados são estabelecidos e deve ser 
definida a estrutura da análise; no tratamento de riscos, estratégias e planos de 
ação específicos e econômicos devem ser implementados, a fim de aumentar os 
benefícios potenciais e reduzir os custos consequentes; por último, na etapa de 
monitoramento e análise crítica, é necessário monitorar a eficácia de todas as 
etapas do processo de gestão de riscos. Todas essas etapas e atividades na gestão 
de riscos são de suma importância para a melhoria contínua4.

Algumas aplicações sistemáticas existentes em muitas organizações já 
possuem componentes da gestão de riscos, em que já foi adotado um processo 
formal para determinados tipos de risco ou circunstâncias. Nesses casos, a 
organização podia decidir fazer uma análise crítica de suas práticas e processos.10

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação com a busca de soluções para a avaliação de processos e/
ou controles internos nas organizações foi bastante evidenciada neste trabalho, 
como também, se percebe uma grande mobilização em torno da aplicação de 
programas de qualidade em serviços de saúde, durante as últimas décadas. 

Tais programas tiveram uma evolução de seus modelos de atenção à saúde, 
saindo de um polo meramente assistencial, para outro voltado para segurança e 
atenção gerenciada. Com isso, a compreensão dos contextos externo e interno 
das organizações, em conjunto com a avaliação de desempenho, tornaram-se 
imprescindíveis ao novo modelo de gestão.

Com o advento dessa nova forma de fazer gestão em saúde e após a 
divulgação do Relatório Mundial de Saúde publicado pela OMS no ano 2000, 
a comunidade científica foi tomada por novo ímpeto, o qual elevou o número 
de estudos na área, gerando interesse de outros segmentos, além dos agentes 
financiadores, em avaliar os sistemas de saúde, ou seja, os próprios gestores 
destes sistemas. Esse momento foi essencial para as políticas e programas de 
saúde pública, pois contribui para uma sociedade mais saudável, previne o 
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desperdício de recursos e alavanca o processo de tomada de decisão por parte 
de gestores e colaboradores.

Dentre os programas de avaliação, a acreditação aparece como específica 
de serviços de saúde, tendo como objetivo a garantia da qualidade, por meio de 
padrões previamente definidos, sendo essencialmente um programa de educação 
continuada e, jamais, uma forma de fiscalização.

Nota-se que os programas de acreditação não substituem o licenciamento 
sanitário nem outro programa já existente, mas, como programas de educação, 
absorvem suas práticas e formam um conjunto multidisciplinar com foco, 
inicialmente, na segurança, na gestão de riscos.

Várias são as normas que tratam da gestão de riscos, mas a AS/NZS 4360 
(Australian Standard for Risk Management), sendo publicada desde 1995 pela 
Australian Standards; e a ISO 31000, publicada no Brasil, em 2009, pela ABNT, 
são as duas normas mais atuais que tratam exclusivamente de riscos.

O processo de gestão de riscos, independente da norma envolvida, trata 
da aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para 
garantir que seja eliminada ou mitigada a probabilidade de ocorrência de um 
evento adverso que, nos serviços de saúde, afeta a integridade do paciente, da 
equipe de saúde ou da comunidade.

De forma geral, conclui-se que muito se tem avançado na questão de 
qualidade de atendimento, e várias organizações já incluem componentes de 
gestão de riscos como processo formal para determinados tipos de risco ou 
circunstâncias. Entretanto, o foco da segurança por meio da gestão de riscos no 
setor saúde ainda é muito recente, havendo necessidade de ampliar o debate, 
no Brasil, sobre os critérios e ferramentas, bem como das implicações sociais, 
políticas e éticas envolvidas na tomada de decisão sobre a aceitabilidade de 
riscos.
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CIRURGIAS DE CATARATA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
DO BRASIL

RESUMO

A catarata é um importante problema de saúde pública, sendo a principal causa de 
cegueira tratável e cirurgicamente recuperável. O Ministério da Saúde (MS) implantou 
políticas públicas de saúde ocular visando à prevenção da cegueira por catarata, 
ampliando o acesso dos usuários a estas cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Este estudo investiga o perfil evolutivo das cirurgias de catarata realizadas no período 
de 2000-2009, por meio da análise de tendência, à luz de duas políticas de saúde, os 
mutirões de catarata (2000-2005) e as cirurgias eletivas (2006-2009). Para avaliar a 
evolução deste procedimento foi construído um Coeficiente de Realização de Cirurgias 
de Catarata (CRCC) que permitiu analisar a realização do procedimento ao longo dos 
dez anos, considerando as diferenças populacionais. Houve tendência de declínio do 
CRCC para o Brasil, sem relevância estatística, e de crescimento para a Região Sul, com 
significância estatística (p=0,0130). Os coeficientes medianos do CRCC demonstram 
uma tendência de declínio estatisticamente significativa entre uma política e outra, para 
o Brasil (p=0,0407) e para a Região Nordeste (p<0,0001). A redução nos coeficientes 
medianos entre os períodos sugerem uma maior realização de cirurgias na época do 
mutirão de cataratas, provavelmente devido à demanda acumulada. Observou-se queda 
na produção de cirurgias em 2006, podendo ser justificada pela mudança das regras 
entre as políticas. Houve redução na quantidade de prestadores de serviços de saúde no 
período 2005-2009; no entanto, o número de oftalmologistas no SUS encontra-se dentro 
dos parâmetros da OMS. Os procedimentos foram realizados predominantemente na 
população com idade igual ou superior a 60 anos e do sexo feminino. O regime de 
atendimento ambulatorial foi o mais utilizado. As políticas do MS atuaram na redução 
da cegueira por catarata, podendo este procedimento ser realizado dentro da rede de 
serviços de saúde do SUS. 

Palavras-chave: Catarata. Políticas Públicas de Saúde. Sistema Único de Saúde.

INTRODUÇÃO

A cegueira por catarata é reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) como 
um problema de saúde pública de grande magnitude, o qual tem despertado o 
interesse e a atenção de autoridades de saúde em nível mundial, no sentido de 
fornecer um tratamento diferenciado com o intuito de minimizar seu impacto 
sobre a comunidade1. Esta preocupação por parte do MS e de outros atores 
sociais é confirmada por dados de inúmeros artigos2-5, que relatam a cegueira 
por catarata como problema de saúde pública mundial, com pouca valorização 
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em tempos passados.
A catarata é uma patologia reversível por meio de cirurgia, que consiste na 

troca da lente natural (cristalino) do paciente por uma lente artificial6. A cirurgia 
de catarata de grande importância para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para 
a população brasileira que carece desse atendimento5.  Programas de prevenção 
e controle têm sido estabelecidos para reduzir a ocorrência da cegueira por 
catarata, já que a diminuição da acuidade visual interfere negativamente na 
qualidade de vida do indivíduo4.

A catarata pode ser definida como sendo a opacidade total ou parcial do 
cristalino, ou da sua cápsula, que impede a chegada dos raios luminosos à 
retina7.  Mello e Araújo Filho8 explicam que a catarata é qualquer opacificação 
do cristalino, podendo estar ou não associada à diminuição da visão. Definida 
como opacificação do cristalino, a catarata só foi descrita no ano de 16509

; esta 
teoria foi rejeitada pela maioria dos médicos, sendo aceita apenas um século 
depois. Estes autores relatam ainda que o código de Hammurabi (1800 a.C.) 
previa pena de amputação das mãos no caso do cirurgião causar uma lesão 
grave ao olho do paciente na tentativa de se operar a catarata. Ainda informam 
que o primeiro manuscrito relacionado à cirurgia de catarata é datado do início 
do século I e encontra-se em Susruta.

Kara-José et al.10 classificam a catarata em três tipos:  a) Catarata congênita, 
que está presente desde o nascimento, podendo ser chamada de catarata infantil, 
tendo como etiologia as infecções intrauterinas, desordens metabólicas, traumas 
e síndromes transmitidas geneticamente; b) Catarata secundária, presente por 
ações secundárias relacionadas a fatores oculares, associados a traumatismos, 
moléstias endócrinas, causas tóxicas, exposição a radiações, dentre outros; c) 
Catarata senil, que é a forma mais comum, relacionada à idade. 

Rehder et al.6 relatam que a catarata é uma patologia curável, responsável 
por cegueira, reversível por meio de cirurgia, podendo-se utilizar as técnicas de 
facectomia ou facoemulsificação, realizada com anestesia local, consistindo na 
troca da lente natural (cristalino) do paciente por uma lente artificial. 

Vários aspectos contribuem para a elevada prevalência de catarata no 
Brasil, tais como a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a organização 
inadequada da rede de serviços especializados, ou mesmo a insuficiência de 
serviços de saúde e o aumento da demanda por este procedimento, possivelmente 
devido ao crescimento populacional dos idosos, nos últimos anos. Kara-José et 
al.10 estimaram que, em 1980, havia 591 mil brasileiros acima de 80 anos, para 
uma população total de 118 milhões de pessoas, enquanto a expectativa para 
2050 é de que haja aproximadamente 14 milhões de brasileiros com mais de 80 
anos.

O aumento da população mundial e o aumento da proporção de pessoas 
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acima dos 65 anos de idade levarão a um aumento do número de pessoas cegas 
por catarata. A preocupação com a saúde ocular dos idosos se justifica, pois as 
projeções para os próximos anos, no Brasil, é que haverá um crescimento deste 
grupo populacional, ocasionando aumento da taxa de cegueira12.

Além da idade, existem outros fatores de risco para o desenvolvimento de 
catarata senil: sexo, diferenças geográficas, exposição à radiação ultravioleta, 
drogas, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, miopia e doenças metabólicas6. 

O MS, ciente de sua responsabilidade junto à sociedade brasileira, diante 
desta realidade e ainda considerando as dificuldades de acesso da população 
ao controle e tratamento especializado, formulou e implantou três políticas 
de saúde voltadas para o tratamento cirúrgico de catarata, no período de 2000 
até 2009.  Antes desse período havia campanhas isoladas, sem abrangência 
nacional. Essas políticas instituídas pelo MS visavam a ampliação da assistência 
oftalmológica em todo o país. São elas: Campanha de Cirurgias Eletivas (2000-
2005), Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos de Média Complexidade 
(2004 e ainda vigente) e a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia (em 
vigor desde 2008).

Essas Políticas têm como objetivo geral atenuar ou controlar os problemas 
oriundos da saúde ocular, sendo que, no caso da cirurgia de catarata, visam 
à ampliação do acesso ao atendimento especializado por meio de repasses 
financeiros extra-teto, isto é, recursos provenientes do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação (Faec), com o qual se custeiam procedimentos 
relativos a ações estratégicas, emergenciais ou de caráter temporário que são 
implementadas com prazo pré-definido.

Considerando-se a informação de que, no Brasil, existem cerca de 1,4 
milhões de cegos e que a principal causa é a catarata13, e tomando-se por 
referência Medina et al.12, que valorizam o qual valoriza o conhecimento prévio 
do fenômeno na população para que se possa estimar melhor a necessidade de 
serviços para o seu atendimento –, é que se reforça a relevância do presente 
estudo. 

Diante do exposto, da demanda populacional por profissionais e serviços de 
saúde especializados e da implementação de políticas públicas de saúde voltadas 
para o atendimento oftalmológico de forma contínua e integral, incluindo-se as 
cirurgias de catarata, o presente estudo descreve e analisa o perfil evolutivo dos 
coeficientes de realização das cirurgias de catarata no âmbito do SUS e suas 
correlações com a faixa etária (até 60 anos de idade e 60 anos de idade ou mais), 
sexo, regimes de internação, recursos financeiros disponibilizados, quantidade 
de oftalmologistas e serviços de saúde avaliados no período de 2000 a 2009 
no Brasil. Pretende-se, assim, contribuir para uma melhor compreensão deste 
problema de grande relevância para a sociedade e motivar ações geradoras de 
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mudança e de tomada de decisão por parte dos diversos atores sociais envolvidos 
com a saúde pública brasileira.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Realizou-se um estudo descritivo quantitativo, de corte transversal e de 
tendência temporal para o Brasil e suas regiões geográficas a partir de dados 
secundários sobre cirurgias de catarata realizadas no SUS, registradas nos 
sistemas de informação do MS. 

Foram coletadas informações sobre cirurgias de catarata realizadas pelo 
SUS, no período de 2000 a 2009, nos seguintes sistemas de informações: a) 
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), onde foram levantados os dados 
referentes à Autorização de Procedimento de Alta Complexidade - Apac, b) 
Sistema de Informação Hospitalar (SIH), onde foram levantados os dados 
referentes à Autorização de Internação Hospitalar - AIH; c) Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), onde foram levantados os 
dados relativos aos serviços de saúde e oftalmologistas do SUS no Brasil. Foram 
consideradas as seguintes variáveis: ano de realização, recursos financeiros para 
cirurgias de catarata, faixa etária (<60 anos, ≥ 60 anos), sexo, região geográfica, 
número de oftalmologistas, serviços de saúde e períodos das políticas públicas 
de saúde ocular.

Para coleta, tabulação e tratamento dos dados absolutos, utilizou-se o 
programa TabWin/Windows, que possibilita a extração das informações nos 
sistemas de informação do MS (SIA/SUS, SIH/SUS e CNES), relativos à 
realização das cirurgias de cataratas no SUS no período de 2000-2009.

O levantamento do número de oftalmologistas pertencentes ao SUS, que 
tenham realizado cirurgias de catarata no SUS, foi extraído do TabWin/CNES 
apenas do mês de dezembro de 2009, com  o intuito de verificar a distribuição 
destes profissionais, no Brasil e nas regiões geográficas, com vistas a possibilitar 
uma comparação com o parâmetro da OMS que é 1:20.000/habitantes14.  O 
TabWin/CNES foi utilizado para analisar informações sobre os serviços de 
saúde que realizaram cirurgias de catarata no SUS, sendo possível a coleta de 
dados apenas no período de 2005 a 2009. 

Quanto aos recursos financeiros disponibilizados pelo MS, foram 
considerados os valores repassados de acordo com os registros das Apacs e 
AIHs em cada ano, no período de 2000 a 2009, relativos à execução do 
procedimento de cirurgia de catarata, independente do tipo de financiamento, 
depositado fundo-a-fundo para os Estados/Municípios. Destaca-se, ainda, que 
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para a avaliação da evolução dos recursos financeiros destinados à realização 
das cirurgias de catarata pelo SUS no Brasil, de 2000 a 2009, foram agregados 
os valores dos financiamentos do Bloco de Média e Alta Complexidade (Teto 
MAC) e do Faec, visto que este procedimento pode ser efetuado dentro da 
rotina dos serviços de saúde do SUS ou por meio das políticas públicas de saúde 
ocular implantadas neste período.

Para alcançar os objetivos propostos, foi necessária a construção de 
um coeficiente que pudesse representar a realização de cirurgias de cataratas 
executadas no SUS no Brasil e regiões geográficas, ao longo do período de 
estudo. O coeficiente de realização de cirurgias de catarata (CRCC) por 10.000 
habitantes, para o Brasil como um todo e por regiões geográficas, foi calculado 
utilizando-se a seguinte expressão:

CRCC:     N° de cirurgias de catarata no ano        x 10.000

                                      População do ano 

  

CRCC:     N° de APAC + N° de AIH emitidas no ano    x 10.000

                                   População do ano 

Em que:

a. Número de Apacs = número absoluto de Apacs apresentado-autoriza-
das pelo gestor de saúde e processadas no SIA/SUS no respectivo ano;

b. Número da AIH = número absoluto de AIHs apresentado-autorizadas 
pelo gestor de saúde e processadas no SIH/SUS no respectivo ano;

c. População do ano = população total no respectivo ano.

No presente estudo, a análise de tendência do coeficiente de realização 
de cirurgias de catarata foi feita utilizando-se a técnica estatística de regressão 
linear simples. Consideraram-se como variável dependente (Y), os coeficientes 
de realização de cirurgias de catarata e como variável independente (X), os 
anos-calendário do estudo. Procedeu-se da mesma forma para a análise 
descritiva da evolução temporal dos recursos financeiros (em milhões de reais) 
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disponibilizados para a realização de cirurgias de catarata pelo SUS, no Brasil 
e por regiões geográficas.

Para o estudo da associação entre os CRCCs e os recursos financeiros 
disponibilizados no decorrer do período calculou-se o Coeficiente de Correlação 
de Pearson, que indicou a existência, a força e o sentido da correlação entre as 
duas variáveis estudadas.

Com o objetivo de estudar a evolução temporal dos CRCCs estratificados 
por faixa etária, <60 anos e ≥ 60 anos, construiu-se o coeficiente de realização 
de cirurgias de catarata apenas para os pacientes internados, dado que os 
registros por idade estão disponíveis só no SIH/SUS ao longo do período de 
estudo. Considerando, que a partir de 2008, os dados do SIA/SUS permitem a 
análise por sexo e idade, realizou-se uma análise de distribuição de frequência 
de cirurgias de catarata, por sexo e faixa etária (< 60 anos e ≥ 60 anos), com 
dados das bases do SIA e SIH/SUS para os anos de 2008 e 2009. 

Para comparar os coeficientes medianos de realização de cirurgia de 
catarata referentes às cinco regiões geográficas brasileiras, nos dois períodos 
considerados (2000-2005; 2006-2009), utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O 
mesmo procedimento foi realizado para comparar os CRCCs medianos em cada 
macrorregião nos mesmos períodos. Para as demais comparações utilizaram-se 
os teste qui-quadrado de proporções, qui-quadrado, e quando necessário, Fisher. 

Todas as conclusões foram tomadas ao nível de significância de 5%. Os 
softwares utilizados foram o Excel 2000 e o R v2.10.0, sendo que “R” é uma 
linguagem e ambiente para computação estatística e gráficos. Com relação ao 
estudo da associação entre o quantitativo de serviços de saúde que realizaram 
cirurgias de catarata e o número de cirurgias de catarata efetuadas, realizou-se 
uma regressão linear simples, calculando-se β, o valor de p e o R2 (coeficiente 
de determinação), conforme já descrito em parágrafos anteriores.

O presente estudo teve limitações no âmbito dos sistemas de informações 
do MS, conforme a descrição abaixo:

a. Banco de dados do SIA: observou-se que, neste banco, não existia 
o registro da idade e do sexo até o ano de 2007, não sendo possível 
identificar as faixas etárias, o que permitiria estratificar os dados para 
a população com idade <60 anos e ≥ 60 anos e analisar a evolução do 
procedimento para os idosos. Da mesma forma, não foi possível anali-
sar a evolução dos coeficientes por sexo e com relação à idade, optou-
se por analisar a evolução dos coeficientes de realização de cirurgias 
de catarata para toda a população. Realizou-se a análise por faixa etá-
ria <60 anos e ≥ 60 anos, apenas a partir dos dados do SIH, que per-
mitem a identificação da idade do paciente. Realizou-se a análise da 
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diferença de distribuição dos coeficientes de realização de cirurgias de 
catarata por faixas etárias (<60 anos e ≥ 60 anos) e sexo, com dados 
agregados dos sistemas SIA e SIH para os anos de 2008 e 2009.

b. Banco de dados do CNES: só foi possível avaliar o número de serviços 
de saúde referentes à rede de saúde pública do SUS correlacionan-
do-os com o quantitativo de cirurgias de catarata realizadas no SUS 
(bancos SIA e SIH), a partir do ano de 2005, bem como o número de 
oftalmologistas existentes no SUS. Portanto, foram utilizados o ano de 
2005 (último ano da Campanha de Cirurgias Eletivas – Mutirões) e o 
ano de 2009 (ano de corte deste estudo relativo à Política Nacional de 
Procedimentos Cirúrgicos de Média Complexidade) para verificar (ou 
demonstrar) a variação de crescimento em ambos. 

A construção do CRCC foi considerada satisfatória para comparação entre 
diferentes períodos e diferentes regiões, apesar da limitação gerada pelo fato 
de, no decorrer do ano, uma mesma pessoa poder realizar duas cirurgias de 
catarata. Acreditamos que essa limitação não compromete as comparações, pois 
as mesmas devem ser quantitativamente semelhantes no tempo e no espaço. 

Cabe informar que os sistemas de informação (SIA e SIH/SUS) só 
autorizam por meio de Apac e AIH, a realização da cirurgia de catarata para 
apenas um olho, em cada registro. O Protocolo de Cirurgia de Catarata do SUS 
não indica fazer os dois olhos simultaneamente. Logo, para cada Apac ou AIH, 
é executada uma cirurgia de catarata de um olho. Destaca-se que os Sistemas 
SIA e SIH/SUS ainda não estão unificados como a Tabela de Procedimentos 
do SUS, ou seja, o Datasus ainda não consegue identificar a existência de 
duplicidade no pagamento da Apac e AIH. O MS junto ao Datasus, estudam 
um meio de integrar esses sistemas de informação, no intuito de melhor gerir a 
qualidade dos dados e das informações obtidas por meio dessas ferramentas de 
gestão.

RESULTADOS

Com a criação do CRCC foi possível calcular o valor deste índice para 
o Brasil, Regiões geográficas e unidades federadas, por meio dos dados de 
produção advindos dos sistemas de informação SIA e SIH/SUS do MS, ao 
longo dos anos 2000 a 2009.
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Coeficientes de Realização de Cirurgias de Catarata, no Brasil, e por 
regiões geográficas

Durante o período estudado, observou-se que o coeficiente de realização de 
cirurgias de catarata, para o Brasil como um todo apresentou um leve declínio, 
porém sem significância estatística (p=0,5350), (Tabela 1 e Figura 1).

                            Tabela 1 – Tendência do CRCC* para o Brasil, no período de 2000-2009

                                                     * Coeficiente de Realização de Cirurgias de Catarata.

              Figura 1 – Tendência do CRCC* para o Brasil, no período de 2000-2009
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                 * Coeficiente de Realização de Cirurgias de Catarata.

Quanto à análise por regiões geográficas, pode-se dizer que apenas a Região 
Sul apresentou tendência de crescimento (β=0,39; p=0,0130) estatisticamente 
significativa ao longo do período estudado. As demais regiões geográficas não 
apresentaram tendência de crescimento ou queda que fossem estatisticamente 
significantes (Figura 2 eTabela 2)
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Figura 2 – Tendências do CRCC* para as regiões geográficas brasileiras, no período
de 2000-2009
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                 Tabela 2 – Tendências do CRCC* para as regiões geográficas brasileiras, 
                  no período de 2000-2009

             *Coeficiente de Realização de Cirurgias de Catarata.

Recursos Financeiros liberados para realização de cirurgias de Catarata 
pelo SUS, no Brasil e por regiões geográficas

A disponibilização de recursos financeiros, ao longo do período estudado, 
demonstra tendência de crescimento para o Brasil como um todo, conforme se 
observa na Tabela 3 e Figura 3, porém sem significância estatística (p=0,1400).

                     Tabela 3 – Distribuição dos recursos financeiros disponibilizados por
                     R$ Milhões* para a realização de cirurgias de catarata pelo SUS, no 
                     Brasil, no período 2000-2009 

                      *R$: Recursos financeiros/1.000.000/reais
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                           Figura 3 - Recursos financeiros por R$ Milhões*, liberados
                           pelo SUS para realização de cirurgia de catarata no Brasil, no
                           período de 2000-2009.
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                               *Coeficiente de Realização de Cirurgias de Catarata

Ao se estudar a liberação de recursos financeiros/1.000.000/reais ao longo 
do período do estudo desagregados pelas cinco Regiões Geográficas observa-
se crescimento significativo para as Regiões Centro-Oeste (β=0,54; p=0,0472), 
Norte (β=0,56; p=0,0164) e Sul (β=1,31; p=0,0001), (Tabela 4 e Figura 4).

                  Tabela 4 – Distribuição dos recursos financeiros por milhão de reais, 
                  liberados para a realização de cirurgias de catarata pelo SUS, por regiões                       
                  geográficas, no período de 2000-2009
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Figura 4 – Tendência dos recursos financeiros em R$ Milhões liberados pelo SUS para 
realização de cirurgia de catarata por regiões geográficas brasileiras, no período de 2000-2009
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Distribuição de frequência de realização de cirurgias de catarata por faixa 
etária (<60 e ≥ 60 anos) e sexo nos anos de 2008 e 2009  nos regimes de 
internação ambulatorial e hospitalar

Considerando-se o sexo feminino, observou-se um predomínio de cirurgias 
de catarata para a faixa etária ≥ 60 anos para o ano de 2009 (p= 0,0127), com 
o regime de atendimento (SIA). No caso do sexo masculino, verificou-se 
um predomínio de cirurgias para a faixa etária ≥ 60 anos, com significância 
estatística, para o ano de 2008 e 2009 (p< 0,0001), respectivamente, (Tabela 5). 

                       Tabela 5 – Distribuição da faixa etária por sexo e regime de atendimento 
                       no Brasil, período de 2008 a 2009

                          Fonte: SIA e SIH/SUS - TabWin/Datasus/MS – Qui-quadrado
                                             * Sistema de Informação Hospitalar.     **Sistema de Informação Ambulatorial. 
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Serviços de saúde e recursos humanos (oftalmologistas) do SUS que 
realizaram cirurgias de cataratas no Brasil e por regiões geográficas no 
período de 2005 a 2009

Para a análise do quantitativo dos serviços de saúde que realizaram as 
cirurgias de catarata e do número de cirurgias realizadas utilizou-se o sistema 
de informação SCNES/SUS (Tabela 6). Contudo, neste sistema só haviam 
registros dos estabelecimentos de saúde que realizavam a cirurgia de catarata 
a partir de 2005, visto que sua implantação foi em junho de 2004. Esta base de 
dados revelou a existência de 52 serviços, de 2005 a 2008, que tinham número 
de registro do CNES ignorado, sendo os mesmos descartados para fins deste 
estudo.

Análise dos serviços de saúde que realizaram cirurgias de catarata no SUS 
no período de 2005-2009

A análise dos dados evidenciou tendência de declínio estatisticamente 
significativa (β= - 34,1) para o número de serviços de saúde que realizaram 
cirurgias de catarata no SUS, no período de 2005-2009. Em relação ao número 
de cirurgias realizadas no SUS neste mesmo período, observou-se que não 
houve tendência com significância estatística (Figura 5).

               Tabela 6 – Distribuição do número de cirurgias de catarata e unidades 
               prestadoras de serviços que realizaram as cirurgias de catarata no Brasil,
               no período de 2005 a 2009.

             Fonte: SCNES – TabWin/Datasus/MS - Regressão linear
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                          Figura 5 – Tendência quanto ao comportamento do número de
                          cirurgias de catarata e unidades prestadoras de serviços que 
                          realizaram as cirurgias de catarata no Brasil, no período de
                          2005 a 2009
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DISCUSSÃO

O crescimento e envelhecimento populacional ocorrido no Brasil nas 
últimas décadas propicia o aparecimento de problemas oculares, dentre esses 
a catarata. Apesar disso, ainda são poucos os estudos sobre a realização de 
cirurgia de catarata no país, especificamente no âmbito do SUS. O presente 
estudo pretendeu preencher essa lacuna, considerando que a falta de informações 
epidemiológicas pode levar à dificuldade de se avaliar qual a verdadeira extensão 
dos problemas oculares da população brasileira15. 

Ao se considerar os resultados agregados para o país como um todo, 
verificou-se não haver tendência evolutiva estatisticamente significativa desses 
coeficientes, no período de 2000 a 2009. Apesar disso, não se pode dizer que 
as políticas de saúde ocular não tenham surtido o efeito esperado, que era o de 
reduzir a fila de espera e, consequentemente, atuar para a prevenção da cegueira 
evitável. Observou-se uma maior adesão às referidas políticas por parte dos 
gestores de saúde, ao longo dos anos, ampliando o acesso dos usuários ao 
procedimento de cirurgia de catarata no SUS, inclusive com aumento do aporte 
de recursos financeiros.

Em relação às cinco regiões geográficas, os resultados demonstraram 
que apenas a Região Sul apresentou tendência de crescimento estatisticamente 
significativa do CRCC, ao longo do período. Vários fatores podem ter 
colaborado para este resultado, visto a demanda reprimida existente no período, 
a capacidade instalada, a organização dos serviços de saúde e até o quantitativo 
de profissionais especializados em cada uma dessas regiões geográficas. 

Em relação à tendência evolutiva dos recursos financeiros destinados à 
realização das cirurgias de catarata durante o período de estudo, todas as cinco 
regiões geográficas (Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Nordeste e Sul) apresentaram 
tendência de crescimento, porém apenas nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, 
ela foi estatisticamente significativa. 

A análise de correlação entre o CRCC e os recursos financeiros para as 
cirurgias de catarata demonstra uma forte associação entre essas variáveis, ao 
longo do período do estudo, para todas as regiões, ou seja, as duas variáveis, 
apresentaram crescimento ou declínio em conjunto, o que seria de se esperar, 
dado o tipo de financiamento extra-teto utilizado para a implementação das 
políticas vigentes, no período.

Neste caso, percebe-se que, no período estudado, as políticas públicas 
de saúde ocular implementadas sempre foram apoiadas por aporte de recursos 
financeiros, com o intuito de incrementar a adesão dos gestores e prestadores 
de serviços da rede de saúde do SUS, a fim de potencializar a execução dos 
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objetivos propostos nestas políticas.
Os mutirões resultaram no aumento da realização do número de cirurgias 

de catarata no Brasil no âmbito do SUS e, consequentemente, reduziram a 
demanda potencial estimada para este procedimento. Além disso, o quantitativo 
de cirurgias realizadas passou a ser maior que o número de casos novos 
estimados de catarata/ano, a partir do ano de 2002. Dessa forma, ou estariam 
acontecendo cirurgias desnecessárias ou haveria um erro nas estimativas de 
necessidade anual16.

Em 2006, as cirurgias de cataratas foram incorporadas à Política Nacional 
de Procedimentos Cirúrgicos de Média e Alta Complexidade. Isso significou 
mudanças no planejamento, gestão dos serviços e financiamento. As secretarias 
de saúde passaram a ter que elaborar e encaminhar projetos estimando a demanda 
e descrevendo a rede de serviços onde seriam executados esses procedimentos. 
Além disso, apesar de ainda ser via Faec, os recursos financeiros estariam 
limitados à população prevista no projeto, com um fator de incremento per 
capita (PT/GM/MS nº 958, de 15 de julho de 2008), com prazo definido de 
execução para os projetos encaminhados ao MS.

Outra mudança que visou um melhor gerenciamento dos recursos 
financeiros liberados pelo MS foi a alteração da forma de pagamento: os recursos 
deixaram de ser repassados diretamente ao prestador de serviços, para serem 
repassados ao gestor do SUS (Estadual ou Municipal), por meio de pagamento 
direto do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos fundos municipais e 
estaduais (fundo-a-fundo).

Dito isso, analisando-se as medianas dos CRCCs das regiões geográficas 
de um período (2000-2005) para outro (2006-2009), observou-se que, na Região 
Nordeste, a mediana do CRCC passou de 21,62 para 13,78, na Região Centro-
Oeste a mediana deste coeficiente passou de 15,33 para 13,78, na Região Norte 
de 7,07 para 9,59, no Sudeste de 14,77 para 11,13 e, na Região Sul, de 10,35 
para 12,38. 

Ou seja, as Regiões Geográficas Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste 
tiveram a mediana do CRCC reduzida, do período de 2000-2005 para o de 
2006-2009. As Regiões Geográficas Norte e Sul, ao contrário, apresentaram um 
crescimento nesta mediana. A correlação encontrada entre o período de vigência 
das políticas (2000-2005 e 2006-2009) e os CRCCs medianos para o Brasil e 
regiões geográficas demonstraram significância estatística apenas para o Brasil 
(p=0,0198) e  a para Região Nordeste (p=0,0000). 

Pode ser notado que o período de 2000-2005 foi mais representativo em 
termos de CRCC, devido ao impacto da primeira política pública de saúde 
ocular implantada pelo SUS, com o intuito de reduzir a cegueira evitável, com a 
ampliação do acesso para o procedimento e cirurgia de catarata aos usuários do 
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SUS, carentes deste atendimento. Já no período 2006-2009 observa-se declínio 
do CRCC na mediana Brasileira, demonstrando que a demanda reprimida 
provavelmente já havia se reduzido nas filas de espera das secretarias de saúde 
do país.

Observou-se também um decréscimo gradativo do número de serviços 
de saúde que efetuaram este procedimento, ao longo do período deste estudo, 
passando de 950 para 830 prestadores de serviços que realizaram cirurgias de 
catarata, sendo esse declínio estatisticamente significativo (p=0,0129). Em 
paralelo, verificou-se que o número de cirurgias diminuiu de 331.488, em 2005, 
para 320.418, em 2009, porém, esse decréscimo não apresentou significância 
estatística.

Essa queda do número de serviços de saúde poderia ser consequência 
de melhor redirecionamento da rede de serviços de saúde. Ou seja, com a 
implantação da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de 
Média Complexidade, no ano de 2006, foram criadas novas regras, e tanto 
os gestores de saúde como os prestadores de serviços de saúde precisaram se 
adaptar a essa realidade, que envolvia o conhecimento da capacidade instalada 
e da demanda potencial reprimida. Porém, só com estudos específicos para cada 
unidade federada é que se poderia avaliar tal questão.

A mudança na dinâmica da realização das cirurgias de catarata devido 
à transição de uma política para outra, em 2006, pode ter levado muitos 
prestadores a reduzir o volume de procedimentos efetuados, temporariamente, 
até a adaptação dos gestores de saúde às novas regras13; todavia, não se observou 
diminuição significativa na quantidade de cirurgias realizadas no SUS, no 
mesmo período.

Avaliando o patamar máximo alcançado por cada política ao longo destes 
anos, verifica-se que, com os mutirões, o pico foi alcançado em 2005 (final da 
campanha dos mutirões), com a realização de 331.488 cirurgias de catarata/
ano e, no período relativo à Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos 
Eletivos de Média Complexidade, em 2009, (ano final deste estudo) quando 
foram realizadas 320.418 cirurgias de catarata no SUS.

Com isso, o Brasil encontra-se próximo a alcançar o quantitativo de 
357.000 cirurgias de catarata/ano, mencionado por Taleb et al.13 como o número 
necessário para que se equilibre a realização de cirurgias e o número de casos 
novos de catarata por ano, porém, sem atacar o quantitativo residual de casos já 
existentes em demanda reprimida, não sendo possível inferir se houve redução 
dos casos de cegueira evitável por catarata.

A OMS17 estabeleceu que o parâmetro ideal seria o de um oftalmologista 
para cada 20.000 habitantes. No Brasil, a proporção atual é de 1:12.791/hab. e 
este valor chega a ser superado na maioria das regiões, colocando-nos em uma 
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situação privilegiada mundialmente.13 Porém, a distribuição geográfica desses 
profissionais parece ser bastante heterogênea nas regiões do país. Taleb et al.13 
destacam que estes especialistas se concentram mais na Região Sudeste, onde 
se encontram 58% dos oftalmologistas do país, e lembram ainda que o Brasil 
possui mais da metade de todos os oftalmologistas da América do Sul.

Neste contexto, ao se verificar, neste estudo a questão do número de 
oftalmologistas do SUS que realizaram cirurgias de catarata no período de 2005-
2009, observa-se que, no Brasil, das 27 (vinte e sete) unidades federadas, 20 
(74%) atendem ao parâmetro estabelecido, porém das sete unidades federadas 
que não atendem esta recomendação, cinco se encontram na Região Norte 
(71,42% - AC, AM, AP, PA e RO).

Com o objetivo de verificar a distribuição de cirurgias realizadas por faixa 
etária, ao longo do período estudado, foram analisados os dados de cirurgias de 
catarata no SUS, a partir do banco de dados do SIH/SUS, já que este sistema é 
o único que dispõe das informações e registros relativos a idade, faixa etária e 
sexo do usuário que realizou cirurgia de catarata ano a ano, no período estudado. 
Ao se analisar a frequência das cirurgias de catarata, considerando-se o país 
como um todo, durante o período de estudo, segundo as faixas etárias ≥ 60 
e < 60 anos, verificou-se que 76,1% (167.455 procedimentos) ocorreram na 
faixa etária ≥ 60 anos, contra 23,9% (52.534) na faixa etária < 60 anos e essa 
diferença foi estatisticamente significativa. Em relação às regiões geográficas, 
observou-se que o CRCC para a faixa etária ≥ 60 anos apresentou tendência 
de crescimento na Região Norte (p=0,05) e tendência de declínio (p=0,01) na 
Região Sul. 

Considerando que cerca de 85% das cataratas que ocorrem em pessoas com 
mais de 50 anos são classificadas como catarata senil10, observou-se que, mais 
uma vez, as políticas de saúde relativas às cirurgias de catarata demonstraram, 
ao longo dos anos, terem atingido o público-alvo da doença, contribuindo para 
a redução da cegueira evitável por catarata. Ou seja, a faixa etária que mais 
se beneficiou das políticas de saúde relacionadas à catarata no Brasil, foi a do 
idoso, e este é o grupo populacional que mais procura os serviços de saúde, 
existindo relatos de que 55% desses indivíduos informaram possuir um estado 
de saúde regular ou ruim10.

A descrição da distribuição de frequência das cirurgias de catarata por 
regime de atendimento e sexo, por faixa etária ≥ 60 e < 60 anos, só foi possível para 
os anos 2008 e 2009, devido ao registro dessas variáveis serem disponibilizadas 
simultaneamente pelos dois sistemas de informação, SIA e SIH/SUS, para esses 
anos. Para o sexo feminino, a maior frequência foi observada na faixa etária ≥ 
60 anos, nos dois anos analisados, com significância estatística apenas no ano de 
2009 (p=0,0127); para o sexo masculino, o predomínio de cirurgias de catarata, 
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na faixa etária ≥ 60 anos, ocorreu de forma estatisticamente significativa nos 
dois anos estudados. Em ambos, o regime de atendimento ambulatorial foi 
predominante no período de 2008 e 2009.

O regime de atendimento ambulatorial foi o que mais realizou cirurgias de 
catarata nos anos de 2008 e 2009 na faixa etária ≥ 60 anos, em ambos os sexos. Uma 
das possíveis explicações para os achados referentes ao regime de atendimento, 
ou seja, um predomínio de cirurgias realizadas em regime ambulatorial, é não 
haver diferenças entre os valores a serem pagos pelo SUS para a realização 
de cirurgias de catarata, definidos na Tabela/SUS, independente do regime de 
atendimento a ser utilizado. Vários esforços foram feitos na tentativa de reduzir 
o número de casos de cegueira e deficiência visual preveníveis ou tratáveis, ao 
longo dos anos, sendo que, para pessoas acima de 60 anos, a melhor estratégia 
seria a de aumentar o número de cirurgias e o acesso oferecidos à população, 
principalmente as de baixa renda5.

As estratégias de saúde ocular demonstraram ser uma ação importante no 
sentido de aumentar o número de cirurgias de catarata realizadas em instituições 
públicas, ocasionando a redução da demanda reprimida por cirurgias e os 
casos de cegueiras curáveis, no país. Enfatiza-se que cumpriram o objetivo 
inicialmente proposto, que é o de atender a população carente, além de melhorar 
o acesso aos serviços oftalmológicos5.

o SUS pode ser considerado o maior programa de inclusão social nas 
Américas, planejado e executado18. E, apesar da curva ascendente de satisfação 
dos usuários do sistema, ainda existem grandes desafios, pois a sua construção 
é um processo dinâmico e permanente. Os autores mencionam ainda que alguns 
dos maiores desafios do SUS; são insuficiência de financiamento (inadequado/
deficiente), inexistência de redes integradas de atenção à saúde, ausência de 
um modelo correto de organização do sistema de oferta de serviços, baixa 
resolutividade do sistema primário, dentre outros18.

A boa visão constitui um fator importante na avaliação do estado de saúde 
e para uma vida ativa e independente. Além do que, por serem as cataratas 
alterações oculares frequentes no envelhecimento, podem agravar problemas 
pré-existentes levando à redução da produtividade, perda da independência e a 
dificuldade de locomoção18. 

As campanhas de prevenção da cegueira têm a capacidade de assegurar a 
qualidade de vida saudável dos atendidos, promovem a educação dos envolvidos 
e ainda conseguem demonstrar às autoridades a magnitude do problema, bem 
como sua resolubilidade20. Muitas pessoas se beneficiaram das campanhas, 
tanto as de restauração da visão como as de prevenção de sua perda desta15. De 
acordo com, Para o indivíduo que realiza a cirurgia e foi reabilitado, voltar a 
enxergar é voltar à vida, conquistando a dignidade e o respeito próprio21.
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Espera-se que os resultados obtidos no presente estudo – identificando 
possíveis diferenças e vazios existenciais entre as regiões brasileiras possam 
contribuir como evidências científicas para as tomadas de decisões referentes ao 
planejamento e execução das políticas públicas em saúde ocular, nas três esferas 
de governo: municipal, estadual e federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do perfil evolutivo das cirurgias de cataratas realizadas pelo SUS, 
no Brasil, tomando como referência as políticas implantadas, demonstrou que, 
nos períodos de 2000-2005 e 2006-2009 houve redução na demanda potencial 
reprimida, colaborando para a prevenção da cegueira evitável por catarata.  

Quanto à evolução dos recursos financeiros disponibilizados pelo MS 
para a execução do procedimento de cirurgia de catarata pelo SUS, no Brasil 
e por regiões geográficas, no período de 2000 a 2009, foi possível verificar a 
existência de correlação entre os recursos financeiros disponibilizados pelo MS 
para a execução do procedimento de cirurgia de catarata e os coeficientes de sua 
realização na rede assistencial de saúde pública (SUS).

Existe diferença no coeficiente de realização de cirurgias de catarata entre 
o período de 2000-2005 e de 2006-2009, ou seja, os coeficientes de realização 
de cirurgias por 10.000 habitantes foram mais elevados no primeiro período, 
quando da implantação da política dos mutirões. No entanto, esta diferença só foi 
significativa considerando-se o Brasil como um todo e para a Região Nordeste, 
em ambos os períodos. O impacto da primeira política pública de saúde ocular, 
no período de 2000-2005, foi considerável, considerando a ausência de qualquer 
proposta oftalmológica para os usuários do SUS em períodos anteriores. A adesão 
dos gestores de saúde, no entanto, não foi equânime, crescendo gradativamente, 
mesmo com as alterações das normas e critérios adotados pelo MS.

Os coeficientes de realização de cirurgias de catarata analisados no SIH 
no Brasil e por regiões geográficas, no período de 2000 a 2009, demonstraram 
maiores valores no ano 2000. E, no decorrer da implantação das políticas foram 
sofrendo uma redução em seus números, chegando a números relativamente 
menores em 2009.

Neste estudo, foi identificado que o regime ambulatorial foi o mais utilizado 
para a realização de cirurgias de catarata pelo SUS, sendo o sexo feminino e a 
faixa etária acima de 60 anos os mais beneficiados pelas políticas de saúde 
ocular. Ou seja, este estudo coincide com os resultados de outras pesquisas 
que demonstram uma maior presença de catarata em pessoas idosas. E são as 
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mulheres idosas as que mais realizam este procedimento na rede assistencial do 
SUS. 

Com relação ao número de oftalmologistas no SUS que realizaram 
cirurgias de catarata, pode-se afirmar que, o número desses profissionais foi 
suficiente para o atendimento da demanda potencial reprimida que chegou aos 
serviços de saúde com esta necessidade. Neste estudo apenas sete unidades 
federadas não atendem a quantidade necessária de oftalmologistas citada pela 
OMS, de 1:20 mil/habitantes, sendo que cinco destes Estados estão localizados 
na Região Norte do Brasil. Provavelmente, isto pode ser explicado pela escassez 
de profissionais especializados ou pela insuficiência de serviços especializados 
que atendem aos usuários do SUS nesta Região.

Quando se avaliou a existência de relação entre o número de serviços que 
realizaram cirurgias de catarata no período de 2005-2009 com a quantidade 
dos procedimentos cirúrgicos propriamente ditos, realizados ao longo deste 
período, verificou-se que houve uma redução da rede prestadora de serviços 
de saúde que realizou cirurgias de catarata para o SUS, possivelmente devido 
à redefinição das ações de saúde na área de oftalmologia, sem que tenha sido 
observada queda no atendimento oftalmológico na rede pública do país para a 
realização do procedimento de cirurgia de catarata. 
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 VIVÊNCIA DO TRATAMENTO DA AIDS EM DIFERENTES 
MOMENTOS DA EPIDEMIA E CORRESPONSABILIDADE DO 

CUIDADO COM A SAÚDE: UM ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO 
ENTRE PROFISSIONAL DE SAÚDE E USUÁRIOS

RESUMO

A vivência do tratamento da Aids passa por distintos momentos desde o resultado 
positivo para o vírus, até o acompanhamento sistemático por uma equipe especializada, 
favorecendo o estabelecimento de vínculos significativos para os usuários e para 
a equipe envolvida na assistência. Este estudo se propõe compreender a interação 
entre profissional e usuário, na corresponsabilização do cuidado com a saúde e sua 
percepção sobre o tratamento da Aids. Trata-se de um estudo desenvolvido em três 
Serviços de Assistência Especializada em HIV/Aids da rede pública de Recife/PE. A 
abordagem utilizada foi qualitativa, com base em entrevistas semiestruturadas, com 
usuários e profissionais de saúde. Para a análise das entrevistas utilizou-se a técnica de 
condensação de significados. Os resultados destacam a valorização do acolhimento, o 
respeito à singularidade do usuário e o estímulo à corresponsabilização pelo tratamento, 
como formas de proporcionar o fortalecimento da autonomia e a melhoria da qualidade 
de vida. O estudo aponta a importância da interação entre usuários e profissionais para 
a adesão ao tratamento, quando esses sujeitos ocupam o lugar de protagonistas do 
cuidado com a saúde. 

Palavras-chave: HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Relações Profissional-
Paciente; Participação do Paciente; Atenção à Saúde; Pessoal de Saúde. 

INTRODUÇÃO

A descoberta da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
traz dor e sofrimento ao indivíduo, pois o diagnóstico costuma estar associado 
a sentimentos de perda, culpa e/ou revolta, abandono, preconceito, rompimento 
de relações e medo do desconhecido.  A construção do sentido da Aids pela 
sociedade ainda se apoia na ideia de doença contagiosa, incurável e mortal, 
associada a grupos discriminados e marginalizados, mobilizando sentimentos 
e estigmas1. 

Como sujeito social, a pessoa portadora do HIV compartilha percepções e 
sentimentos que coletivamente contribuem para a construção de representações 
sociais sobre diferentes aspectos da vida. A representação social da Aids  é 
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sobrecarregada de estigmas e preconceitos, muitas vezes compartilhados pela 
pessoa que recebe o diagnóstico. 

Apesar dos avanços no tratamento, na melhoria do prognóstico e na 
qualidade de vida dos pacientes com Aids, a infecção pelo HIV ainda representa 
uma ameaça para uma boa parte dos acometidos, que percebe esse diagnóstico 
como a anunciação de morte². Os portadores do vírus continuam enfrentando 
prejuízos na vida social, sofrendo pela morte civil, marcada pela redução dos 
seus direitos como cidadãos, discriminação, isolamento, problemas laborais. Em 
alguns casos, essa situação pode ser mais difícil de enfrentar que os problemas 
causados à saúde física pela infecção³. 

A evolução do tratamento da Aids possibilitou a transformação de 
perspectivas, tanto para a prática dos profissionais de saúde, quanto para a vida dos 
usuários. No início da epidemia partiu-se de um momento de desconhecimento, 
em que não havia alternativas terapêuticas e aos profissionais restava uma 
prática paliativa, geradora de tensões e sofrimento, pela impotência diante 
da rapidez com que ocorria o óbito. Posteriormente, outras impossibilidades 
surgiram, passando os profissionais a enfrentar outros problemas nas ações 
do cuidado, como a influência da construção social do significado da Aids nas 
diversas esferas da vida das pessoas vivendo com HIV/Aids.

Historicamente, ocorreram representações emocionais negativas da Aids, 
que ainda hoje circulam nos meios de comunicação, no pensamento popular e 
mesmo no meio científico, entre profissionais supostamente qualificados para 
trabalhar com o tema4. 

Oliveira et al.5 comentam a dificuldade vivenciada pelos profissionais 
quando as prioridades do usuário não coincidem com as dos serviços de atenção. 
Sinalizam o pressuposto de que informação e orientações adequadas levariam 
o usuário a uma “conscientização” que contribuiria para a responsabilização 
sobre o seu tratamento. No entanto, frequentemente, os usuários apresentam 
prioridades diferentes, que vão de encontro às orientações e que geram 
dificuldades para a equipe lidar com tal fato. A postura unilateral adotada muitas 
vezes pela equipe cria obstáculos para a responsabilização do usuário por seu 
tratamento, de modo a tornar-se sujeito no cuidado de sua saúde.

Existe um sentido do cuidado que propõe uma interação entre dois ou mais 
sujeitos, visando ao alívio de um sofrimento ou ao alcance de um bem-estar, 
sempre mediada por saberes especificamente voltados para esta finalidade6. 
Sendo assim, o verdadeiro cuidar, em um sentido próximo de interação, supõe 
uma ideia de troca, de intersecção entre as partes. Portanto, o cuidado exige 
romper a atitude de desnivelamento e aponta para a necessidade de voltar-se 
para o outro, estreitando-se as distâncias, permitindo um diálogo aberto e menos 
tecnológico, mais humano. Para este autor, a interação terapêutica deve apoiar-
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se na tecnologia, mas não se limitar a ela, necessitando enxergar em torno 
dos objetos em que ela constrói os seus interstícios. O verdadeiro cuidar visa, 
além da aplicação das tecnologias curativas para alcançar um estado de saúde, 
uma relação entre finalidade e meios, a partir de um diálogo simétrico entre 
profissional de saúde e paciente.

É muito importante a relação de confiança entre a equipe e o usuário, 
afirma que deve ser enxergado não como um ser passivo, que entrega sua saúde 
à responsabilidade do médico, mas como um ser humano, dono do seu corpo, 
da sua saúde e com capacidade para participar efetivamente no tratamento e na 
tomada de decisões7. Perceber o outro enquanto sujeito histórico, social, capaz 
e semelhante contribui para o desenvolvimento de um trabalho bem sucedido e 
para as relações horizontais entre profissionais e usuários7.

As práticas que valorizam o cuidado e que têm sua concepção na ideia 
de considerar o usuário como sujeito a ser atendido e respeitado em suas 
necessidades, têm a integralidade reconhecida na sua essência8. O acolhimento, 
o vínculo e a corresponsabilização são essenciais para o verdadeiro cuidado e 
trazem o desenvolvimento genuíno da integralidade. 

A necessidade de abordar a Aids nas dimensões sociais, culturais e 
psicológicas ressalta a percepção de que os profissionais não podem ser 
reduzidos a competências técnicas, assim como  os usuários não podem ser 
reduzidos a objetos passivos de intervenção9. Nessa perspectiva, a Aids traz a 
demanda de lidar com vários campos do conhecimento, apontando a necessidade 
de reformulação das práticas em saúde.

Ayres10 descreve a ideia do cuidar como tentar reconstruir, a partir dos 
problemas e tensões apontados, uma atenção integral à saúde de indivíduos e 
comunidades, buscando recompor competências, relações e implicações ora 
fragmentadas, empobrecidas e desconexas. Este autor ratifica que se trata de 
fazer mais e algumas vezes, um pouco diferente, aquilo que sempre fez parte da 
arte de atenção à saúde.

As práticas em saúde têm um caráter dialógico, nas quais o encontro entre 
a equipe de saúde e os usuários ocorre entre sujeitos e não entre objetos. Nesse 
encontro, os profissionais buscam identificar as necessidades de ações de saúde 
de cada sujeito, a fim de ofertar ações sintonizadas com o contexto específico 
dos diferentes encontros11.

Costa12 destaca a importância que deve ser dada a cada pessoa para que ela 
possa obter graus crescentes de autonomia na vida. Esta autora define a oferta de 
informação e educação em saúde como um dos caminhos, mas ressalta que não 
é o único. Para ela, a autonomia se faz pela possibilidade de reconstrução dos 
sentidos da vida pelos sujeitos e inclui a luta pela satisfação de suas necessidades 
da forma mais ampla possível, a partir de uma relação simétrica entre usuários 
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e trabalhadores de saúde.
A vivência do tratamento da Aids passa por distintos momentos, desde 

o recebimento de um teste com resultado positivo para o vírus, até uma longa 
experiência de acompanhamento sistemático por uma equipe especializada, 
favorecendo o estabelecimento de vínculos significativos tanto para os usuários, 
quanto para a equipe envolvida na assistência. 

Atualmente, a assistência ambulatorial às pessoas vivendo com HIV/
Aids é realizada nos Serviços de Assistência Especializada (SAE-HIV/Aids), 
aos quais cabe contribuir com respostas às distintas demandas trazidas pelos 
usuários. Trata-se de serviços estratégicos para o enfrentamento da Aids e um 
local privilegiado para o desenvolvimento de estudos que abordem questões 
relativas  a essa temática. 

No presente estudo, a reflexão se baseará em expressões de sentimentos 
e relatos de vivências, verbalizadas por usuários e profissionais do SAE-HIV/
Aids da cidade do Recife, durante entrevistas sobre a organização do trabalho 
em equipe e a integralidade da assistência nessas unidades de saúde.

Os autores se propõem a compreender a percepção de usuários e 
profissionais sobre o tratamento da Aids e como a relação estabelecida entre 
esses sujeitos, construída desde o  momento do diagnóstico da infecção pelo 
HIV até o cotidiano do tratamento, favorece a corresponsabilização do cuidado 
com a saúde e repercute na resposta ao tratamento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo foi desenvolvido em três Serviços de Assistência Especializada 
em HIV/Aids da rede pública na cidade do Recife. A abordagem utilizada 
foi qualitativa, com base em entrevistas semiestruturadas, com usuários e 
profissionais de saúde dos serviços selecionados, no período de outubro de 2009 
a fevereiro de 2010. A seleção dos entrevistados foi feita por conveniência, 
garantindo em cada serviço a representação das diferentes categorias profissionais 
de nível superior. Com relação aos usuários, houve flexibilização quanto ao 
número de informantes, desde que atingisse a saturação das informações para 
responder aos objetivos da pesquisa. A amostra final totalizou 32 informantes, 
sendo 17 usuários e 15 profissionais de saúde. 

Para os critérios de inclusão dos usuários, considerou-se a frequência ao 
SAE no período da coleta de dados, e a idade. Sendo incluídos adultos maiores 
de 18 anos e que, no momento, se encontravam em condições clínicas e mentais 
de participar da entrevista.
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Foram construídos roteiros de entrevista, tanto para os usuários, 
quanto para os profissionais de saúde. Para os usuários, foram abordados os 
seguintes temas: vivência do tratamento (tempo do diagnóstico, tempo de 
acompanhamento no serviço, uso de medicações antirretrovirais); relação 
serviço/usuário (acolhimento, tempo disponibilizado para escuta, respeito à 
privacidade, corresponsabilização); dificuldades no serviço e estratégias de 
enfrentamento; aspectos do serviço que motivam o tratamento. 

Para o grupo de profissionais, foram abordados: relação serviço/usuário 
(características dos usuários da unidade, necessidades apresentadas pelos 
usuários, acolhimento, tempo disponibilizado para escuta, respeito à privacidade, 
corresponsabilização); dificuldades no contato e estratégias de enfrentamento; 
aspectos que motivam o seu trabalho no serviço.

As entrevistas foram gravadas em equipamento de áudio e transcritas 
posteriormente pela própria pesquisadora e por uma auxiliar de pesquisa. No 
último caso, a pesquisadora fez o controle das transcrições, associando à leitura 
a audição repetida das entrevistas. Em seguida, procedeu-se à identificação dos 
temas mais recorrentes nas entrevistas, classificando os trechos de acordo com 
os temas, agrupando-os por categorias.  

Para a análise das entrevistas, utilizou-se da técnica de condensação de 
significados proposta por Kvale13. Nessa, os dados são organizados num quadro, 
no qual, trechos das entrevistas são condensados, considerando-se temas 
centrais, relacionados com as questões específicas do estudo. 

Os temas foram agrupados nas seguintes categorias: início da epidemia, 
características dos usuários, vivência do tratamento, dificuldades enfrentadas e 
motivação.

 Concluída essa fase, procedeu-se à descrição dos dados e à interpretação 
dos resultados, procurando-se estabelecer relações e desenvolver explicações 
a partir do confronto com o referencial teórico, a fim de dar um sentido aos 
achados.

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz, sendo revalidado pelo CEP do Hospital 
Otávio de Freitas. Os informantes assinaram um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), elaborado segundo as normas da Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os relatos dos usuários e profissionais, captados através de entrevistas 
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semiestruturadas, revelam sentimentos, obstáculos, aprendizado e adaptação, 
vivenciados na trajetória do adoecimento, do momento do diagnóstico de 
soropositividade para o HIV ao cotidiano do tratamento.

Os trechos de fala apresentados demonstram a riqueza que permeia as 
relações entre os profissionais da equipe e os usuários. São saberes diversos, 
identificados nos momentos de troca, refletindo a compreensão do outro e o seu 
reconhecimento e destacando as possibilidades de uma prática comunicativa.

Sobre o Início da Epidemia

A falta de perspectiva enfrentada no início da epidemia era uma ameaça, 
levando ao distanciamento das pessoas infectadas. Diante da falta de alternativa 
terapêutica, predominava a baixa capacidade dos serviços em cuidar, e, 
consequentemente, a baixa expectativa de vida. Naquele período, a morte era 
considerada como certa para a maioria dos casos. O sentimento de desesperança 
se estendia aos usuários, que vivenciavam as dificuldades na comunicação e a 
impossibilidade de receber um tratamento adequado.

Um hospital que praticamente inaugurou uma ala para cuidar de 
pessoas que tinham Aids e ninguém sabia de nada. A verdade era 
essa! [...] Eu estou falando assim, em relação aos desencontros de 
informações sobre a doença. Eu acho que na realidade ninguém 
entendia de nada. Às vezes o médico estava falando comigo e eu 
não entendia nada. Às vezes eu chegava para o médico e falava 
uma coisa que o médico também não entendia. [...] Quanto mais 
a gente se informava, lia sobre a doença, sobre uma possível 
tentativa de vacina, medicação, alguma coisa assim, menos a gente 
entendia. [...] E a gente ficava meio que perdido no meio disso tudo 
(Usuário 5).

Os anos iniciais da epidemia foram também referidos pelos profissionais 
entrevistados, como um período de desesperança, de desconhecimento.  

Em 1985 chegou o primeiro caso de Aids aqui. [...] Ele tinha vindo para 
morrer, porque antigamente era assim, todos os pacientes de Aids iam 
100% para o óbito. [...] Muitos pacientes que tinham esse diagnóstico 
no Sul do país, voltavam para sua cidade de origem, vinham morrer 
com a família. Esse paciente não ficou aqui porque a gente só tinha 
caso de meningite meningocócica. Botar um imunodeprimido naquelas 
condições não era bem recomendado. Mas ele terminou, após peregrinar 
por várias unidades de saúde, no antigo Centro de Veneropatia [...] e 
por lá ele morreu. [...] Antigamente, você se dedicava, fazia muita coisa 
por um paciente com HIV e achava que ele não durava mais de três 
anos. Então, a única coisa era na base da caridade. [...] Isso a gente via 
nas famílias, nas pessoas, na gente mesmo, que não sabia qual o futuro 
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de uma infecção dessas (Técnico 6).
O medo e a insegurança diante do desconhecimento permeavam os 

sentimentos dos profissionais de saúde, independentemente da formação, 
e de forma mais acentuada entre aqueles que tinham contato direto com os 
usuários, pela realização de procedimentos invasivos. Os trechos de entrevista 
apresentados a seguir demonstram esses aspectos.

De médico a auxiliar de enfermagem e servente, ninguém queria 
nem, como se diz, saber, nem tocar num paciente desse [...]. Se 
nessa época a Secretaria de Saúde dissesse: “vou te dar recurso 
para você contratar pneumologista”, não adiantava, porque 
não queriam. Essa foi uma época que algumas auxiliares de 
enfermagem disseram “Doutor, o senhor me demite, me suspende, 
mas eu não pego uma veia de um paciente desse!” (Profissional 6). 

A Aids colocou os profissionais diante dos seus próprios preconceitos e 
impotência. Os mesmos foram levados ao enfrentamento de questões como 
sexualidade, drogadição e, mais frequentemente, da morte, sem a certeza de 
estar preparados para isso. O confronto com tais questões, quando não abordado 
adequadamente, gerou ansiedade e interferências, tanto nas suas atividades 
profissionais, quanto no seu estilo de vida14. 

As Características do Usuário e a Evolução do Tratamento

Os profissionais participantes do estudo comentaram as transformações no 
perfil do usuário que busca os serviços e na oferta de tratamento, ocorridas nas 
décadas de evolução da epidemia da Aids, revelando conhecimentos adquiridos 
e expectativas em relação ao futuro. 

Em relação aos aspectos epidemiológicos, consideraram que as mudanças 
são compatíveis com o que aconteceu no restante do país. Referiram que, no 
início, os usuários eram pessoas com um poder aquisitivo e escolaridade melhor, 
havia muitos homossexuais.  Atualmente, observa-se nos serviços um aumento 
do número de heterossexuais e mulheres casadas, mulheres com parceiros fixos, 
assim como um aumento do número de pessoas com mais de 50 anos.

O perfil do usuário da gente mudou muito. Quando eu cheguei aqui, 
nós tínhamos um usuário com um poder aquisitivo melhor, uma 
situação sócioeconômica melhor, escolaridade.  [...] Então, houve uma 
interiorização, uma pauperização e uma feminilização. Porque nós 
tínhamos basicamente homens, normalmente homossexuais. Hoje nós 
ainda temos um número maior de homens em relação às mulheres. 
Temos um número grande de heterossexuais (Profissional 1).
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Um profissional comentou a fragilidade gerada pela situação 
sócioeconômica dos usuários. Relatou que predominam pessoas carentes de 
formação e trabalho para que possam se manter, que há moradores de rua e 
muitos não têm família ou têm uma situação familiar precária. 

Nós temos um paciente que tem dificuldade de chegar aqui, que 
não tem dinheiro para passagem. Ele não tem renda. Ele tem uma 
péssima qualidade de vida. Isso complica muito. Ele se interna, 
sai todo organizado, ganha peso, sem infecção. E daqui a pouco ele 
volta. Porque não teve uma alimentação suficiente, não teve uma boa 
qualidade de vida. Então, a característica que tem dificultado mais o 
nosso acompanhamento, é a questão sócioeconômica (Profissional 1).
 

No Brasil, ao longo da série histórica, vêm sendo evidenciados casos de 
aids entre populações de classes sociais cada vez menos favorecidas. Apesar de 
ter se iniciado em estratos sociais de maior escolaridade, foi se disseminando 
progressivamente para estratos sociais menos favorecidos, ressaltando-se pela 
tendência ao acometimento de indivíduos com menor grau de instrução, sendo 
este fato indicativo de pior condição social, convencionando-se determinar como 
“pauperização” da epidemia15. O entendimento dessa tendência epidemiológica 
da doença leva a reflexões sobre questões relacionadas à vulnerabilidade à 
infecção pelo HIV. A conceituação de tais situações, que envolvem questões 
sociológicas e antropológicas, é necessária para a adequação das políticas 
públicas direcionadas a essas populações, considerando-se suas especificidades16. 

A baixa escolaridade, por sua vez, como indicativo de pobreza, traz 
associações com um arsenal de limitações nas condições de vida, que combinam 
déficit habitacional, moradias em áreas de risco, falta de segurança e de serviços 
públicos de qualidade, dentre outras, que juntas, expressam um contexto de 
maiores vulnerabilidades às doenças, dentre elas as doenças sexualmente 
transmissíveis e a  Aids17.

Reforçando o que diz a literatura sobre as tendências da epidemia, 
conforme já mencionado, os profissionais concordam que, com a evolução do 
tratamento, as necessidades das pessoas vivendo com HIV/Aids vão muito além 
da assistência clínica e da medicação. Alguns são pessoas carentes de apoio 
psicológico e de assistência social, conforme se observa na fala do profissional:

Quem é o nosso usuário? É o pobre mesmo. É aquele que está 
procurando o serviço social como uma forma de angariar alguma 
coisa. Quer seja um abrigo, quer seja uma cesta básica, quer seja 
um vale transporte, quer seja o transporte do seu interior para vir 
para cá... Então, um paciente que seja organizado financeiramente, 
dificilmente ele vem para o serviço social. Até vem [...] mais a 
título de orientação. [...] Mas, realmente, a maioria dos que a gente 
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atende são aqueles que estão precisando de uma ajuda do Estado 
para que possam se reerguer (Profissional 4). 

Os profissionais observam que muitos usuários não se apropriam 
das informações oferecidas pelos programas de prevenção. Necessitam de 
informações sobre o HIV e orientação para a prevenção de outras doenças 
transmissíveis. Há usuários coinfectados com tuberculose e também pessoas 
que necessitam de assistência de outras especialidades médicas. 

Um profissional referiu que os usuários são pessoas vulneráveis. Muitos 
têm medo do preconceito sofrido quando são identificados como pessoas em 
acompanhamento num serviço especializado em HIV/Aids. Em alguns casos, 
mesmo tendo opção de atendimento em um SAE mais próximo à sua residência, 
o usuário prefere deslocar-se a outra cidade, com medo de ser identificado, 
como evidenciado no seguinte trecho de entrevista: 

O paciente que é do interior, a gente tenta fazer com que ele tenha 
atendimento mais próximo, [...] mas muitas vezes [...] ele não quer. 
[...] É preocupante para ele que alguém dali, naquele SAE, [...] 
possa reconhecê-lo. [...] Ele quer ficar aqui, mesmo que ele passe 
duas horas na estrada, três horas na estrada (Profissional 7). 

Segundo o relato dos profissionais, a partir do uso da medicação 
antirretroviral potente, ou seja, a partir da possibilidade de aumento da 
sobrevida dos usuários, quando a doença passou a ser considerada um problema 
sem correlação direta com risco de morte iminente, ocorreram mudanças 
significativas nas relações entre os usuários e os profissionais. 

Quando eu comecei aqui, eu realmente questionava essa esperança 
que a gente dava. Até porque quando eu cheguei em 1993, só 
existia o AZT. [...] A gente não podia dar uma esperança falsa, mas 
também a gente não podia tirar a esperança daquela pessoa. [...] 
Eu procurava ser o mais fiel possível. Em relação a mim como 
profissional e em respeito a ele como ser humano. Mas, à medida 
[...] que novas drogas foram surgindo e que eu fui vendo [...] o 
retorno do paciente com uma qualidade de vida boa, ele voltando a 
trabalhar, ele casando, ele até optando em ter filhos [...] foi que eu 
pude ter bastante convicção, para passar para outros pacientes que 
a qualidade de vida é possível (Profissional 2). 

A vivência do tratamento
           

 Durante toda a vida as pessoas enfrentam situações de perdas e lutos, 
acompanhadas por sentimentos de medo, dor, angústia, semelhantes aos da morte 
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real. São situações de morte simbólica, que acontecem na esfera psicossocial. 
No caso de doenças como a Aids, que é considerada por muitos como uma 
sentença de morte, além da discriminação, do preconceito, da exclusão e das 
perdas físicas, o abandono e a solidão levam à morte social, construída a partir 
da vivência das mais variadas perdas, que comprometem a vida afetiva, social, 
espiritual e profissional. A morte social representa a morte simbólica do sujeito 
diante dos grupos dos quais faz parte. O sofrimento resultante se  reflete como 
uma ameaça à autoestima e à vida18. 

As perdas vivenciadas criam uma representação de isolamento do contexto 
social, o qual se torna excludente, permeando o cotidiano das pessoas infectadas 
pelo HIV de sofrimento e medo. Isso repercute como negação da socialização, 
marcando a identidade do portador de HIV19. Os relatos a seguir expressam 
sentimentos sobre essa questão, vivenciados pelos usuários entrevistados:

Quando eu estava doente [...] o médico disse que minha família 
se preparasse que eu não ia voltar para casa, que eu estava mal 
mesmo. Ela (irmã) chegou em casa, mandou meu irmão jogar 
minhas coisas, meus documentos, minha habilitação. [...] Quando 
eu cheguei em casa, cheguei para trocar de roupa, escovar os 
dentes... Tudo vazio. [...] “Cadê minhas coisas?” Perguntei a ela. 
“Eu joguei tudo fora!” “Mas, porque fizesse isso?” Ela disse assim: 
“Eu ia guardar as coisas de quem estava morto?” Isso aí eu não 
esqueço mais nunca na minha vida! (Usuário 3).

Ela é a minha melhor amiga! [...] Depois que eu fiquei com essa 
doença [...] Eu contei para ela. [...] Ela disse na minha cara que a 
partir de “hoje” não ia falar comigo mais, porque eu tinha a doença 
e que não vinha na minha casa. [...] Nunca mais eu a vi. Eu acho 
que ela ficou com medo. [...] Mesmo que o povo diga na televisão 
que não pega... assim, mas acho que ela não botou muita fé nisso 
(Usuário 9).

É possível observar que a vivência do diagnóstico da infecção pelo HIV 
e Aids é marcada por questões subjetivas, onde o sujeito, além de enfrentar o 
impacto do estigma presente no contexto social do qual faz parte, irá enfrentar 
a sua própria representação, sentimentos e preconceitos, que influenciam 
fortemente a resposta ao tratamento e se transformam em obstáculos a ser 
superados, como pode ser observado no depoimento a seguir:

Quando eu decaí, eu doei as minhas roupas, os meus livros [...] 
porque eu pensei que eu ia morrer. Eu não morri. [...] E eu sei 
agora, que ninguém morre de aids, morre das doenças oportunistas. 
Então, é só se cuidar. [...] Eu quero viver um pouco mais! (Usuário 
12).
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Pessoas que não costumavam cuidar da sua saúde física, mental ou 
espiritual antes do diagnóstico de HIV, passaram a ter esse tipo de preocupação 
após o diagnóstico3. É como se essa soropositividade, sendo uma experiência 
marcante e adversa, gerasse a transformação de hábitos de vida. O relato a 
seguir expressa sentimentos e busca de enfrentamento do problema:

Eu era uma pessoa antes do HIV e sou outra pessoa depois do HIV. 
[...] A doença me incentivou em que? [...] É irônico dizer isso, mas 
eu a vejo como um energético. Me fez abrir a visão em 360 graus, 
[...]  Então assim, o que me incentiva a buscar esse tratamento é 
que… você pode morrer amanhã, tudo bem! Mas você também 
pode morrer amanhã e não ter o HIV. [...] Eu vou ter que, como se 
não tivesse o HIV, lutar para sobreviver. [...] Será que meu vizinho, 
sabendo que eu tenho o HIV, [...] vai me dar espaço como se fosse 
uma pessoa sadia? Aí eu vou ter que me desdobrar [...] Não por ser 
uma pessoa doente, mas para ter um espaço, com a doença. [...] 
Então é isso que me incentiva a buscar o tratamento: por eu estar 
vivo lutar junto com eles. Nem ser pior, nem ser melhor, mas ser 
igual a eles (Usuário 16).

Os usuários entrevistados sinalizaram a amplitude das necessidades 
apresentadas pelas pessoas soropositivas, afirmando que as mesmas não têm 
apenas o HIV, mas um conjunto de problemas. Afirmaram suas necessidades de 
cuidado e tratamento para que possam ter uma maior sobrevida. 

A resposta das pessoas vivendo com HIV/Aids ao tratamento é um 
processo dinâmico, pois não depende de uma maneira padronizada de reagir 
diante da vida, sendo influenciada pela maneira de compreender e enfrentar as 
situações, também apresentando variações no tempo, as quais apontam para 
uma diversidade de fatores que interagem, influenciando a adesão ao tratamento. 

A percepção da influência do meio social e da história psíquica de cada 
indivíduo diante das ações clínicas contribui para a compreensão da importância 
do vínculo entre a equipe de saúde e o usuário20. Exige, desta forma, uma 
abordagem mais integral dos casos, valorizando a produção de sujeitos 
autônomos. Relações adequadas profissionais/usuários dependem da troca entre 
sujeitos que falam, desejam e julgam. 

O papel da relação profissional/usuário no cuidado com a saúde, as 
dificuldades enfrentadas e a motivação para o tratamento

A sabedoria no cuidar está guardada em encontros sábios, que propiciam 
um diálogo autêntico entre dois sujeitos. O profissional de saúde tem um 
conjunto de saberes técnicos e científicos, estando seu papel definido em um 
trabalho, com regras e finalidades bem delimitadas. O usuário chega de modo 
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diverso, trazendo algum tipo de sofrimento ou preocupação, alguma fragilização 
e isso faz a diferença. Ele traz ainda saberes não especializados, mas que têm a 
marca da experiência, da vivência daquilo que é o motivo central do encontro6. 

Para os usuários, é muito importante a escuta realizada pelo profissional, 
tendo em vista os esclarecimentos às questões de saúde, as orientações dadas, a 
tranquilidade na abordagem e a confiança que passam a depositar no profissional 
quando este tipo de atendimento se estabelece.

Foi muito difícil receber esse resultado, porque não é fácil. Só de 
o nome ser HIV, para muitas pessoas e para mim também, parece 
que foi o final da vida! Parece que ali meu chão abriu e eu não 
tinha como mais sobreviver. Mas quando, no passar do tempo, eu 
conversei e a doutora me disse que não era tudo como eu pensei... 
[...] A doutora disse: “Você vai tomar o remédio. Você vai ficar 
bem. Não vai ser isso que você está pensando, que vai morrer logo 
assim. [...]” Eu me alegrei muito em escutar isso, mas eu chorei 
muito, porque é difícil (Usuário 13).

Os usuários afirmaram que é necessário que tenham a oportunidade de 
serem ouvidos, pois os profissionais não os conhecem na sua totalidade. Alguns 
consideram que o vínculo estabelecido com os técnicos com os quais têm maior 
afinidade, os “prendem” ao serviço. Falam da importância da “paciência” do 
médico para a aceitação e adesão ao tratamento.

Eu fui resistente ao Fuseon1, que é uma coisa como uma insulina. 
Eu só tive resistência [...] porque eu não queria me furar. Porque eu 
não suporto sentir essas dores. [...] Enquanto você está ingerindo 
aquela medicação, está bom. Quando você passa a se furar... Eu 
não queria me machucar com aquela agulha. Ter essa obrigação. 
Eu estou com hematomas. A gente fica com hematomas. Às vezes 
dói. Aí, isso machuca não só a pessoa, como machuca a alma. [...] 
Então, há dois anos que eu estou tentando me manter. Tentando 
conseguir fazer esse tratamento. [...] Então ele (o médico) pediu 
para eu ir para o psicólogo. Pediu que eu pensasse. [...] Ele foi 
super paciente comigo. Então, não tenho do que me queixar, do 
meu médico. [...] Hoje eu estou bem por conta dele (Usuário 2). 
Olha o que eu vou dizer: se existe duas pessoas que Deus escolheu 
para que eu as conhecesse... A primeira pessoa foi doutor X (o 
médico). Eu acho que se não fosse doutor X eu não estaria aqui 
conversando com você. [...] E a segunda pessoa: doutora Y (a 
psicóloga). Sem dúvida, doutora Y. Eu acho que se não fosse eles 
dois, com certeza eu não estaria aqui (Usuário 5).

                      

1 Droga antirretroviral, classificada como inibidor de fusão, utilizada em esquemas de resgate, 
com administração injetável subcutânea, semelhante á insulina. 
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  No real cuidado em saúde é necessário analisar cautelosamente cada 
situação, de forma individual, com um olhar profundo e sensível que permita 
buscar um terreno comum de entendimento, atingindo uma relação de confiança 
necessária para o sucesso terapêutico daquele ser fragilizado e vulnerável sob 
sua responsabilidade6. 

Alguns usuários consideram positivo o fato de existir espaço para escuta 
e afirmam que esse aspecto do atendimento os fazem sentir bem recebidos e 
acolhidos nas suas necessidades, como demonstram os trechos de entrevista, a 
seguir:

Quando eu converso com ela (a médica) sobre o que eu estou 
sentindo, ou então do que eu já tive, ela vai e me escuta direitinho. 
Ela fala, conversa direitinho! Tem o espaço de escutar a gente. 
E é muito bom a gente encontrar uma pessoa que a gente possa 
conversar e passar coisas boas para a gente (Usuário 15). 

Ela (a médica) é muito clara. Ela [...] diz: “Olhe a reação que vai 
acontecer é assim, assim e assim. Não se preocupe. Qualquer 
coisa, na próxima consulta você fala comigo. Não fique tímido, é 
bom você falar”. Ela é uma pessoa excelente (Usuário 13). 

Algumas vezes, os profissionais se comovem com a situação do usuário, 
assumindo posturas que desencadeiam tendências ao amparo21. Sobre 
as dificuldades enfrentadas quando o profissional se envolve de maneira 
inadequada, um usuário relata o seguinte episódio: 

Eu não sentia nada. Aí, o que me quebrou mais, foi quando ela 
(profissional que entregou o resultado) disse: “Boa sorte para o 
senhor.” Quando eu ia saindo e peguei no trinco da porta, ela disse: 
“Me dê um abraço”. Ela começou a chorar. Aí, pronto! Eu me 
quebrei todinho. Ela me abraçou, chorou. Eu saí que eu nem sabia 
o lugar que eu estava mais! Cheguei em casa, escondi logo o papel 
das minhas irmãs, para elas não verem. Foi quando eu comecei a 
passar mal [...] Mas cada um tem um sentimento! Se não era da 
profissão dela... A pessoa sabe quem é assistente social, quem é 
psicólogo, não pode fazer assim. Às vezes a pessoa não aguenta 
(Usuário 3).

Os usuários também se ressentem do distanciamento de alguns profissionais 
durante o atendimento, a exemplo do seguinte relato:

O que eu queria que mudasse seria o atendimento das doutoras. 
[...] Porque tem doutora que acha que tem o diploma quer ser mais 
que o paciente. Assim, em termos de humanidade. Em termos de 
estudo, com certeza! Ela tem uma bagagem muito grande. Mas, 
assim, em termos de humanidade todo mundo é igual. Eu acho 
assim! (Usuário 8).
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Os usuários também ressaltam a importância da compreensão e aceitação 
do tratamento. Afirmam que é importante acreditar nas coisas para poder fazer 
e ter bons resultados, conforme se destaca abaixo:

Meu médico [...] me fez uma pergunta: [...] o que é que eu achava 
do HIV. [...] “Olhe doutor, eu acho que o HIV é um bichinho que 
está dentro da gente, que entrou sem pedir licença, mal-educado, 
invocado e que quer botar moral. Agora em mim ele não vai botar 
não! Por que em vez de ele dar trabalho para mim, eu vou dar 
trabalho para ele”. [...] Pô! O vírus está no seu organismo e você 
tem o controle. Deus dá o poder de você se gostar, se amar, se 
respeitar e porque não se cuidar? E porque não mandar no que é 
seu?  (Usuário 5).

Uma vez eu estava conversando com ela (a médica), não em relação 
a mim, ela disse: “O que é que a gente vai fazer para esse pessoal 
tomar o remédio direitinho?” [...] Eu disse: “Doutora, infelizmente 
a senhora faz a sua parte em nos atender, o Estado faz a parte dele 
em dar o remédio, em dar o medicamento. Agora, cabe tomar ou 
não. Não tem o livre arbítrio?” [...] Agora, o paciente também tem 
que fazer a sua parte. É difícil no início, mas com o tempo a gente 
se acostuma (Usuário 12).

Em relação ao uso de medicação, para uma pessoa cumprir uma prescrição 
por tempo indeterminado, é necessário que a tomada da medicação tenha um 
sentido.22 A compreensão de que o medicamento vem suprir uma necessidade, 
pode tornar a tomada do medicamento símbolo do consumo de uma representação 
da saúde, ou seja, transformando-o numa mercadoria simbólica. Neste sentido, 
um trabalho informativo e de conscientização pode dar uma significativa 
contribuição. Os trechos de entrevista corroboram o pensamento do autor22:

Eu só faço aquilo que eu acredito, o que eu não acredito não vai 
adiantar insistir. Não existe médico, não existe Deus, não vai 
existir ninguém que faça a minha cabeça ao contrário. Eu sou uma 
pessoa assim. Se eu acredito, ótimo! Mas se eu não acredito não 
vai adiantar. E não vai funcionar comigo (Usuário 5).

Elas (as profissionais do SAE) davam um espaço de dias para eu 
pensar se eu queria tomar o remédio! [...] Porque, é assim, você 
tem que ter o remédio como seu amigo e não como o seu inimigo, 
senão ele não entra! Eu ainda passei uma semana tentando, mas 
não aceitava. Depois ficou normal. Hoje em dia eu estou normal 
(Usuário 6).

           
            Para os profissionais, o convívio aproxima e mantém o vínculo 

entre profissionais e usuários, que é muito importante no tratamento. Referem 
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que, nos diversos momentos de interação, aprende-se muito com os usuários, 
ocorrendo uma troca de aprendizado entre as partes. Afirmam que os usuários 
necessitam de escuta e, quando existe abertura para trocas, sentem-se acolhidos, 
esclarecidos e apoiados. É o que se evidencia no seguinte comentário:

O que eu acho interessante no HIV é que você acompanha todo 
o percurso da doença. Isso é uma coisa que eu gosto muito: você 
tem um convívio com ele. Muitas vezes você dá o diagnóstico. 
Você o acompanha num primeiro internamento, o acompanha aqui, 
no ambulatório. Às vezes acompanha até o óbito. [...] Então, com 
esse convívio, muitas vezes informal, sem uma hora marcada, sem 
uma sessão. Mas você está fazendo um acompanhamento e está 
mantendo um vínculo (Profissional 1).

Os profissionais falaram sobre a sua responsabilidade e sobre a importância 
do acolhimento, que é considerado essencial, pois o usuário que é acolhido 
adquire confiança e pode aderir melhor ao tratamento. O ato de acolher, que 
remete a diversos significados, trazendo a ideia de oferecer conforto, proteção 
ou subterfúgio, receber, admitir, aceitar, ter ou receber alguém junto de si, tomar 
em consideração, acaba se aproximando do sentido da integralidade, sendo 
atributo da atenção integral em saúde.8 Neste sentido, o vínculo estabelecido 
entre profissionais e usuários do sistema de saúde aparece como uma forma de 
troca, estabelecendo redes de relações sociais.

Para alguns técnicos, o acolhimento é um espaço para escuta, que permite 
a abordagem sobre a importância do tratamento, a qualidade de vida, o uso de 
TARV e a adesão ao tratamento.

Às vezes a pessoa, realmente, é muito carente, quer um tipo de 
atenção diferenciada e aquele profissional não tem tempo. Ou não é 
o objetivo dele, ou naquele dia não bate. Então, eu procuro sempre 
mostrar ao paciente que é uma experiência que pode acontecer em 
qualquer lugar e que, do mesmo jeito que ele gostou de outro e não 
gostou de fulano, e de sicrano, existem outros. Então, sempre se 
ajusta. Você termina achando um profissional que se dá com aquela 
necessidade (Profissional 2).
 

É importante, para os usuários, que a equipe disponha de tempo, que 
não ocorra sobrecarga no número de usuários a serem atendidos por cada 
profissional, a fim de possibilitar uma escuta adequada das necessidades destes 
usuários. Também pode haver dificuldade de a equipe interagir com o usuário, 
quando não está capacitada para isso. 

A equipe destacou a importância da aceitação e da adesão ao tratamento. 
Considera que, para que o usuário possa assumir a responsabilidade de cuidar-
se, é fundamental que compreenda e aceite o tratamento. Trabalhar questões 
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como o manuseio de medicamentos, o conhecimento de reações adversas, a 
importância do comparecimento às consultas e da realização dos exames, o 
uso de álcool e outras drogas, e outras questões que dificultam a adesão ao 
tratamento foram relatadas, conforme se observa no seguinte depoimento de 
um profissional:

Antes de começar a tomar a medicação, nós sempre trabalhamos 
muito com ele (o portador com indicação de terapia), se ele 
realmente quer. [...] Ele tem que saber o que ele tem, para que ele 
possa se tratar. Entender porque ele está tomando aquele remédio 
e se cuidar. [...] Saber da responsabilidade de sua participação no 
tratamento, é fundamental (Profissional 1). 

A conscientização buscada pela equipe para que o usuário possa aderir ao 
tratamento nem sempre acontece. O sucesso de alguns usuários e as dificuldades 
de outros, são influenciados por problemas emocionais, familiares e pela 
impossibilidade de assimilar a experiência uns dos outros. Sobre essa questão, 
um profissional comentou:

A gente vê tanta gente com sucesso no tratamento. [...] Mas, aí 
a gente vê que os problemas emocionais, problemas familiares 
interferem e aí, muitas vezes o tratamento desanda. Eles 
abandonam o tratamento. Então a gente sente que eles poderiam 
ter um caminho, vamos dizer, com menos sofrimento. [...] Eles não 
conseguem visualizar que lá na frente eles vão ter esse sofrimento. 
E a gente também não pode passar isso para eles, porque a 
experiência da gente nem sempre serve para o outro (Profissional 
2).

A corresponsabilização com o tratamento é um ponto importante no 
trabalho desenvolvido pelo SAE. Os profissionais afirmaram que o serviço 
presta assistência, oferece a medicação, oferece as informações necessárias. 
Ao usuário cabe cumprir a sua parte: cuidar-se e responsabilizar-se por sua 
saúde e pelo tratamento. Além da oferta de informação e educação em saúde, 
a autonomia se consegue pelas relações simétricas entre profissional e usuário, 
onde este é o protagonista do seu próprio cuidado12.

Eu costumo muito conversar com os pacientes e dizer, assim: 
todos nós temos as nossas atribuições, mas a saúde é dele. 
Então, a responsabilidade com a saúde dele é dele. A minha 
responsabilidade [...] é de passar (o tratamento) para ele e dar para 
ele toda a segurança e todas as informações necessárias. [...] A 
gente divide as tarefas: “Até aqui eu posso fazer, a partir daqui é 
você! Então, é você que tem que ter responsabilidade com a sua 
saúde, é você que tem que se cuidar” (Profissional 11).
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Eu deixo o paciente responsável pelo tratamento dele. Eu acho 
assim: Eu não posso assumir a responsabilidade pelo tratamento 
dele. [...] Eu sou uma facilitadora. [...] É o que eu digo a eles: 
“Eu não estou em sua casa para dar para você o remédio. Quem 
vai tomar é você. Então, você tem que ser responsável por seu 
tratamento” (Profissional 5).

Para alguns profissionais, é difícil compreender a não adesão de usuários 
que verbalizam planos para o futuro. Um profissional verbalizou suas dúvidas 
em relação à adesão ao tratamento. Refletiu sobre o que acontece em algumas 
situações e expressou seu ponto de vista da seguinte forma: 

Eu não entendo como é que uma mãe, com três filhos pequenos 
e que está internada e que diz: “Eu quero viver para criar meus 
filhos. Eu quero ver meus filhos crescerem. Se eu morrer, meus 
filhos não têm com quem ficar...” Eu não entendo como é que essa 
pessoa deixa de tomar o remédio. Se ela é orientada a tal ponto, de 
realmente se fazer entender de que se não tomar, vai morrer, então 
está discordante (o comportamento) do discurso. Eu acho assim, 
existe uma interrogação muito grande nessa questão da adesão ao 
tratamento. Eu, realmente, até agora, não entendo (Profissional 4).

                      

 Vale ressaltar que a baixa adesão à terapia contra a Aids pode prejudicar a 
resposta imunológica e virológica e, consequentemente, levar à piora clínica do 
indivíduo, além de repercutir na equipe de saúde, gerando frustações quanto à 
obtenção de resultados, além de poder levar ao aumento dos custos do tratamento 
e à utilização de procedimentos e exames que seriam desnecessários23. 

Há uma clara assimetria de poder entre os papéis de profissional e de usuário, 
a este cabendo muitas vezes um lugar de subordinado. É preciso trabalhar os 
arranjos tecnológicos para reverter essa situação10. Torna-se necessário fundir os 
saberes técnicos do profissional e os saberes dos usuários, a fim de que surjam 
boas escolhas sobre o quê e como fazer nas situações de cuidado. Os usuários, 
que vivem a realidade que é estudada, devem ser considerados em seus saberes 
cotidianos, pois são eles que, de forma bem ou mal sucedida, lidam com tal 
realidade. 

Os profissionais necessitam desenvolver abordagens que incentivem 
a autoestima, a autonomia e o autocuidado dos usuários. A motivação dos 
usuários e também dos profissionais constitui um importante fator para o êxito 
no tratamento. Os usuários destacaram a sua motivação para o tratamento por 
diversos propósitos, sendo o maior deles, o desejo de viver, como se pode 
observar nos relatos a seguir: 
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O que me dá força é eu viver mais uns anos de vida para poder ver 
meus filhos rapaz e moça, porque eles são muito crianças ainda 
para ficar jogados. Porque eles só me têm, por enquanto. Se perder 
a mãe... Pronto (Usuário 14). 

Viver. Eu gosto de viver. Então, eu vou me motivar por conta disso. 
Eu sei que vou fazer a viagem. Se é pelo HIV ou não, eu vou. 
Eu perdi quatro irmãos. Nenhum deles tinha o HIV. [...] E todos 
achavam que eu ia morrer primeiro. [...] Eles foram embora e eu 
estou aqui ainda resistindo. Mas, eu sei que vou fazer. [...] E não 
tenho receio nenhum disso, não. [...] A única certeza é que vim e 
vou partir (Usuário 2).

No que se refere à motivação dos profissionais, o relato a seguir expressa 
a percepção de um profissional sobre os resultados obtidos a partir do trabalho 
realizado:

A gente recebe um paciente desorganizado e a gente consegue, 
pouco a pouco, que ele vá se organizando emocionalmente, [...] 
que ele vá vendo as saídas dele. Então, esse retorno que ele me dá, 
é o que me motiva (Profissional 1). 

Um processo de trabalho centrado em abordagens mais relacionais 
considera o usuário como um sujeito da produção de saúde, protagonista do 
cuidado que gera autonomia. O encontro entre trabalhador e usuário, que 
ocorre sob implicação mútua, onde estão presentes a relação de acolhimento, a 
responsabilização e o vínculo, os tornam sujeitos do cuidado24.

Ser reconhecido pelos profissionais como protagonista de sua própria 
vida e saúde é um passo que apenas é possível quando estes profissionais são 
capazes de tirar o usuário da posição de objeto e percebê-lo como sujeito ativo, 
coparticipante das decisões do seu próprio tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas vivendo com HIV/Aids enfrentam frequentemente situações de 
discriminação entre os pares ou de exclusão social do contexto em que vivem, 
mesmo após tantos anos da epidemia e com a mudança do perfil da mesma ao 
longo do tempo, a partir do advento da terapia eficaz para controle da doença. 
Tais questões demandam o fortalecimento da autoestima e do autocuidado, 
aspectos a serem promovidos pelos profissionais que os assistem. 

A importância da interação entre usuários e profissionais é primordial 
quando se dirige o olhar para a adesão ao tratamento, o que remete 
necessariamente à corresponsabilização. Trata-se de um processo dinâmico, 
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que exige do profissional a valorização da atitude de acolhimento, o respeito 
à singularidade do usuário, o estímulo à corresponsabilização pelo tratamento, 
além da motivação, que deve partir tanto do usuário quanto do profissional que 
o assiste. 

O compartilhamento de saberes, possível no encontro entre usuário e 
profissional, pode ser a linha de condução do trabalho, tornando-se uma fonte 
de conhecimento para ambos. Cabe ao profissional estimular, na pessoa vivendo 
com HIV/Aids, a possibilidade de uma vida social, laboral e afetiva, como 
qualquer outra pessoa, proporcionando-lhe o fortalecimento da autonomia para 
promover seu próprio cuidado e, assim, melhorar a sua qualidade de vida. 

Pensar em mudar a realidade encontrada hoje nos serviços, a fim de 
viabilizar a transição tecnológica da saúde, implica em convidar usuários, 
profissionais e gestores a ocuparem o lugar de protagonistas do cuidado. Neste 
sentido, identificam-se as faces de um mesmo movimento: a primeira fala da 
necessidade de ver o usuário como um todo, sujeito do seu tratamento e de 
sua vida; a segunda fala da necessidade de o profissional trabalhar de forma 
articulada, interdisciplinar e intersetorial, como sujeito da organização do 
processo de trabalho; e a terceira refere-se à condução do trabalho pelo gestor, 
a qual requer uma postura inovadora, que valorize a prática comunicativa e a 
articulação das ações, propiciando a conexão entre as intervenções dos diferentes 
profissionais e permitindo a construção, pela equipe, de um projeto assistencial 
comum. É através da implicação desses sujeitos – usuários, profissionais e 
gestores – que se pode transformar o cotidiano dos serviços, buscando alcançar 
a integralidade da atenção à saúde.
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DIABETES TIPO 2: A EXPERIÊNCIA DA DOENÇA DE USUÁRIOS 
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

RESUMO

A atenção primária à saúde é fundamental na implementação de ações para o controle 
do diabetes, pois é capaz de administrar fatores de risco e oferecer subsídios aos 
trabalhadores de saúde para a condução mais adequada do tratamento. É necessário 
ressaltar a forte influência das condições sociais de vida dos portadores de diabetes 
que norteiam a experiência da doença pelos sujeitos. O estudo analisa a experiência, 
em relação à doença de portadores de diabetes mellitus tipo 2 acompanhados em 
domicílio por agentes comunitários de uma Unidade Básica  de Saúde da Família de 
Araguari, Minas Gerais. Trata-se de um estudo com base etnográfica e os resultados 
mostram que a experiência com a doença se dá com a descoberta do diabetes, a partir 
de sintomas percebidos pelos sujeitos e diagnosticados na unidade de saúde. O primeiro 
tratamento buscado é a assistência médica do serviço de saúde e as práticas integrativas 
são utilizadas pelos diabéticos considerados descompensados. A descompensação surge 
pelo desequilíbrio social do meio em que o doente vive e não está ligada somente ao 
descontrole glicêmico. Frente a esta questão, são discutidas as dimensões do “ser” e do 
“estar” diabético, elementos para a compreensão das identidades sociais dos sujeitos e 
consequente avaliação das práticas de cuidado.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2, Atenção Primária, Pesquisa Qualitativa

INTRODUÇÃO

O perfil de adoecimento das populações foi profundamente marcado 
pelas transições epidemiológica, demográfica e nutricional e tornou as doenças 
crônicas, dentre elas o diabetes mellitus tipo 2, as principais responsáveis pelos 
quadros de morbimortalidade. Indubitavelmente, o fácil acesso a comidas 
saborosas, com alto teor de gordura, e a redução ou a inexistência da atividade 
física são fatores que predispõem à acumulação de peso e ao consequente 
surgimento do diabetes.

A atenção primária à saúde exerce grande relevância na implantação de 
ações e políticas destinadas ao controle do diabetes, pois visa à promoção da 
qualidade de vida, incluindo aí a diminuição da morbimortalidade e o controle 
dos fatores de risco desta patologia. Além disso, ações de diagnóstico da situação 
local e intervenções planejadas são importantes para que haja racionalização 
dos gastos em saúde e da previdência social disponibilizados para usuários 
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crônicos, uma vez que estes têm capacidade de trabalho restrita e diminuição da 
expectativa de vida.

Programas eficazes destinados à prevenção do diabetes vêm sendo 
discutidos e as mudanças no estilo de vida, como modificações na dieta e combate 
ao sedentarismo, são apontadas como condições importantes na prevenção 
e controle da doença. No Brasil, estudos sobre o impacto de programas de 
prevenção primária do diabetes tipo 2 em população saudável ou de alto risco 
são escassos. Dados preliminares de um estudo de intervenção para a prevenção 
do diabetes em população adulta sugerem que esses programas são viáveis em 
unidades básicas de saúde e que promovem a melhoria da saúde da população1.

Apesar de se conhecer a importância da prevenção primária como base no 
controle do diabetes, o manejo desta patologia deve ser realizado em um sistema 
hierarquizado de saúde2, no qual o rastreamento e o diagnóstico precoce, a 
garantia de acesso e utilização do serviço de saúde e o cuidado despendido com 
a qualidade não devem ser dispostos em segundo plano. Isto se deve ao fato de 
que o diabetes mellitus permanece assintomático por um longo tempo, antes 
de ser diagnosticado, existe alta prevalência de complicações microvasculares 
na época do diagnóstico, além do que, a detecção e o diagnóstico precoces 
permitem a instituição de terapia com redução das complicações relacionadas 
à enfermidade. Portanto, o acesso efetivo ao sistema de saúde, a garantia de 
qualidade do tratamento, a educação e a adesão dos portadores de diabetes 
reduziriam a carga da doença ao sistema de saúde e ao próprio portador3.

Infelizmente, poucos são os serviços munidos de atividades baseadas em 
programas de saúde planejados e, quando isso acontece, a atenção materno-
infantil é a atividade exclusiva ou predominante. Mesmo sem a formulação 
de programas específicos de cuidado, no entanto, o atendimento a pacientes 
portadores de doenças crônicas vem se processando nos serviços de atenção 
primária. A avaliação da situação atual do cuidado de pacientes diabéticos ao 
nível primário torna-se elemento essencial para o estabelecimento de metas e 
condutas que atendam à população de forma efetiva4.

Desta maneira, o controle metabólico de indivíduos com a doença em 
evolução consiste em um dos maiores desafios dos serviços de saúde, por isso 
tornam-se necessários programas eficazes e viáveis aos serviços públicos de 
saúde que visem as prevenções primária e secundária do diabetes mellitus tipo 
2. Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre dieta, 
nutrição e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, a associação 
entre ganho de peso, obesidade abdominal, sedentarismo e desenvolvimento de 
diabetes mellitus tipo 2 é real, e o consumo alimentar habitual é considerado um 
dos principais fatores passíveis de modificação relacionados ao desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis5.



106  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA                                                                                                                     

      

Especificamente à terapêutica alimentar, é importante ponderar que a 
alimentação não é um ato mecânico e que nela estão envolvidos os aspectos 
simbólicos que o alimento representa para o indivíduo. A alimentação possui forte 
influência cultural, familiar e social, devendo o profissional de saúde preparar-
se para saber interpretar e compreender os comportamentos do portador de 
diabetes, e assim, poder adequar a sua conduta, de forma a conseguir resultados 
positivos associados à modificação dos hábitos alimentares do doente.

Programas eficazes de prevenção do diabetes e de atenção a pessoas 
com diabetes devem incorporar ações que ofereçam apoio psicossocial aos 
indivíduos participantes6, devido à existência do sistema de valores, símbolos 
e significados que estão associados à dimensão do comer e que precisam ser 
compreendidos pelos profissionais de saúde, para maior eficácia das ações com 
pacientes submetidos a um rigoroso controle alimentar7.

O diabetes mellitus deve ser encarado pelos profissionais da saúde além 
das complicações físicas e considerado quanto à questão de que o viver com 
essa doença não raramente traz importantes consequências crônicas sociais 
para as pessoas, como discriminação, dificuldades cotidianas na realização 
de atividades e convívio social. Assim, desenvolver um processo educativo 
com pessoas diabéticas requer muito mais do que dar informações, discutir 
tratamentos e cuidados, é preciso desenvolver ações educativas considerando 
estas repercussões sociais e a estrutura deficiente dos serviços de saúde8.

Pretendeu-se, com esta pesquisa analisar a experiência da doença dos 
portadores de diabetes mellitus tipo 2 de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) do município de Araguari, Minas Gerais, a partir da descrição 
dos aspectos biológicos, simbólicos e sociais relacionados ao diagnóstico, 
tratamento e “cura”1, com a finalidade de buscar explicações para o fraco 
vínculo com a terapêutica proposta para o diabetes.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual foi realizado um estudo com 
bases etnográficas junto a portadores de diabetes mellitus tipo 2 cadastrados na 
UBSF Novo Horizonte do município de Araguari, Minas Gerais. 

A opção pela pesquisa qualitativa foi determinada pelo aprofundamento 
subjetivo de aspectos importantes da vida social, relacionados à cultura e à 

1 As discussões sobre a “cura” da doença remetem-se ao seu caráter simbólico, ou seja, aos recursos simbóli-
cos para o desejo de “cura” dos sujeitos, visto que o diabetes é uma doença crônica de controle possível, mas 
incurável clinicamente.
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experiência vivida dos sujeitos propiciando assim, reconhecer os problemas e 
as suas causas, e propor estratégias de intervenção para resolvê-los9. Por sua 
vez, a pesquisa com traços etnográficos pode contribuir na descrição profunda 
de uma realidade, através da observação dos comportamentos humanos e do 
desvendamento de seus significados10-11.

O processo de seleção dos sujeitos buscou articular a experiência vivida 
da pesquisadora como nutricionista da atenção primária à saúde de Araguari, 
com outros trabalhadores de saúde que atuam no cotidiano de atenção aos 
diabéticos no município. A aproximação da realidade da atenção primária, por 
meio principalmente das Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs), tornou-se 
uma experiência rica em desvendar as ações de saúde praticadas. 

Neste sentido, os atores foram os usuários e os trabalhadores de saúde que 
atuam na atenção primária do município. O local de realização da pesquisa, a 
forma de abordagem dos sujeitos e o cotidiano de assistência aos diabéticos 
contribuíram para desvelar novas percepções sobre o diabetes mellitus tipo 
2. A descrição densa desta realidade, requisito para a abordagem etnográfica 
proposta, foi vivenciada como elemento de aprendizado fundamental para a 
prática da nutricionista-pesquisadora antes, durante e depois da conclusão da 
pesquisa.

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram previamente identificados 
no universo de diabéticos do município, a partir da busca do cadastro destes 
no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 
(Hiperdia) e no Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab), de 2009. Por 
meio destes sistemas, foram identificados homens e mulheres portadores de 
diabetes mellitus tipo 2, não insulinodependentes, com idade entre 35 e 55 anos, 
pertencentes às classes sociais D e E, que frequentaram a unidade de saúde 
entre novembro de 2009 e abril de 2010, com diagnóstico da doença fornecido, 
no mínimo, um ano antes de iniciar a coleta de dados e livres de distúrbios 
psiquiátricos que dificultassem a capacidade de comunicação.

O fato de o diabetes mellitus tipo 2 aumentar a prevalência dos 35 aos 55 
anos12 constituiu o parâmetro principal de inclusão dos sujeitos na pesquisa. 
Foram excluídos os sujeitos insulino-dependentes, pois, para estes, a terapêutica 
alimentar não é determinante para o controle glicêmico. 

Neste processo de identificação foi desenvolvida uma lista nominal com 
cerca de quarenta portadores de diabetes mellitus tipo 2. Esta lista foi discutida 
com a enfermeira coordenadora da UBSF Novo Horizonte e as ACSs, para 
auxiliarem na indicação de possíveis informantes-chave. As aproximações 
revelaram 25 indivíduos para a realização de entrevistas.

A pesquisadora reuniu-se com as ACSs para destacar o processo de 
identificação dos sujeitos, com a finalidade de evitar que a participação na 
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pesquisa fosse entendida como relação de poder da ACS na seleção dos 
diabéticos. Esta questão foi exaustivamente discutida, com o propósito de evitar 
distorções na seleção, em função da entrevistadora ser uma nutricionista atuante 
no município. O reconhecimento de que os usuários são pessoas que sofrem 
com a deficiência do sistema público de saúde e a possibilidade de terem uma 
nutricionista em suas casas, indicada por uma ACS, foi tratada com cuidado, 
com a razão de apoiar a coleta de dados, bem como de atender os usuários e os 
objetivos da pesquisa. Tanto as famílias como os doentes sabem que as ACSs 
são o elo entre o serviço e os profissionais da unidade de saúde. Esta relação 
nem sempre ocorre de forma adequada, sendo necessária a transparência na 
condução da pesquisa, para a construção de um vínculo que pudesse apoiar 
ações de melhoria na assistência para todos os diabéticos do município.

Nos primeiros momentos da entrevista, a nutricionista expunha aos 
diabéticos a condução da seleção dos sujeitos e os objetivos da pesquisa, e se 
colocava à disposição para ao final, conversar sobre informações terapêuticas, 
principalmente aquelas relacionadas à alimentação. Neste sentido, tanto a 
pesquisadora quanto a ACS reconheceram que este contato era uma oportunidade 
rara e imprevista – apesar de este não ser o objetivo da pesquisa. 

As mulheres participantes tinham excesso de peso e instrução não 
concluída no nível fundamental. Constituíam papéis sociais de mães, donas 
de casa e empregadas domésticas, e viviam em regime de união estável. Os 
homens eram trabalhadores braçais, com instrução semelhante à das mulheres, 
sendo um deles analfabeto. Seus papéis sociais eram de pais e provedores 
familiares. Todos viviam com suas companheiras e valorizavam a importância 
das mulheres no cuidado com a alimentação, com características peculiares nos 
finais de semana, em que o hábito alimentar era alterado pelo alcoolismo e pelo 
uso de drogas ilícitas, gerando desajuste familiar.

Estes sujeitos foram entrevistados pela pesquisadora por meio da 
utilização de um Roteiro Temático, instrumento de pesquisa utilizado. Nele 
estavam dispostos os seguintes temas: 1) como o sujeito descobriu ser portador 
de diabetes; 2) quais foram os procedimentos adotados em busca da “cura” da 
doença; 3) qual é a percepção do diabético em relação à atenção prestada pelo 
serviço de saúde. Durante o procedimento de aplicação do Roteiro Temático e 
da identificação dos informantes-chave foi observada a forma de abordagem, 
estratégia fundamental nas primeiras aproximações com os sujeitos da pesquisa, 
para contribuir com o aperfeiçoamento das entrevistas. 

  Os sujeitos foram entrevistados em suas próprias residências, 
mediante agendamento prévio e estabelecimento de horário, de acordo com 
a disponibilidade e a conveniência dos participantes. O procedimento de 
realização de entrevistas foi encerrado com dez sujeitos, quatro homens e seis 
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mulheres, segundo critério de saturação recomendado por Minayo13. Ao final, 
ocorreram até três encontros com cada sujeito e cada entrevista durou, em média 
vinte minutos, totalizando uma hora de entrevista por participante. 

O ordenamento dos dados foi iniciado pela transcrição literal das 
entrevistas. Em seguida, procedeu-se à leitura exaustiva do material obtido13. 

Após esta etapa, os dados foram submetidos à proposição de consolidação 
de Lefèvre e Lefèvre14, que consiste na leitura dos depoimentos com a finalidade 
de se extrair as “expressões-chave”, trechos literais dos depoimentos que 
indicam os principais conteúdos das respostas; em seguida, foram encontradas 
as “ideias centrais”, que nomeiam os sentidos e a categoria de cada depoimento, 
e, por último, deu-se o encontro das “categorias de análise”, conceituadas como 
a representação simbólica das narrativas, ou seja, os signos compostos pelas 
categorias e seu conteúdo14.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – Fiocruz,  Recife, de acordo 
com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, com registro de 
protocolo número 18/09. Anteriormente à realização de cada entrevista era feita 
a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constavam os 
objetivos do estudo, as garantias de sigilo e anonimato, e a condição de o sujeito 
poder desistir da pesquisa a qualquer momento.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados apresentam a compreensão dos significados de 
saúde e de doença vivenciados pelos portadores de diabetes da UBSF estudada. 
Estes significados permeiam entre o “estar” e o “ser” diabético, determinantes 
para a análise da experiência da doença.

Os portadores de diabetes e a assistência na Unidade Básica de  Saúde da 
Família

Com base nos depoimentos e durante o trabalho de campo foi observado 
excesso de peso em todas as mulheres, e alguns homens relataram história 
pregressa de obesidade; fatores que possivelmente contribuíram para o 
surgimento do diabetes.

Os entrevistados declararam não conseguir limitar a ingestão alimentar 
e que encontraram dificuldade neste aspecto, provavelmente pelo fato de 
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vivenciarem o efeito rápido do uso de hipoglicemiante oral sobre a glicemia.
Eu não parei de comer nada. Então tudo que me dá vontade comer, eu 
como. (Entrevistado 1).

No portador de diabetes, o excesso de peso está presente e constitui um 
dos grandes problemas de saúde pública, no mundo. Dentre as principais razões 
de sua gênese destaca-se também a inatividade física. Os depoimentos dos 
participantes da pesquisa refletem justificativas para não realizá-la, como falta 
de companhia, vergonha do próprio corpo e presença de automóvel em casa.

Ressalta-se que as recomendações da prática de atividade física são as 
mesmas em relação às da dieta, as quais devem ser precoces, para evitar os 
danos físicos que o diabetes causa. Sartorelli e Franco1 referem a importância 
da presença de hábitos alimentares saudáveis e da prática regular de atividade 
física, como forma de evitar as complicações cardiovasculares das doenças 
crônicas.

Na UBSF estudada, as ações previstas para o cuidado de diabéticos 
priorizam ações clínicas e medicamentosas, e as ações relacionadas à terapêutica 
alimentar são efetuadas em situações de risco e de descontrole da doença. Ações 
que estimulem a atividade física e a promoção da alimentação saudável ainda 
não ocupam a agenda de prioridade para a promoção da saúde.

Os diabéticos, assim como os hipertensos, as gestantes e as puérperas 
atendidos na UBSF, têm prioridade pelo atendimento programado, para o qual 
existem cinco vagas diárias. Portanto, não existem vagas específicas para os 
diabéticos; elas são divididas entre os doentes crônicos, gestantes e puérperas. 
O restante dos usuários é atendido em regime de demanda espontânea, com oito 
consultas por dia.

Os medicamentos para controle de doenças crônicas são distribuídos na 
própria unidade de saúde, desde o ano de 2009, e nos horários das reuniões de 
grupos operativos de diabéticos, o que geralmente limita a realização de ações 
de promoção à saúde, as quais anteriormente eram conduzidas nestes momentos. 
Além disso, esta atitude da equipe de saúde propicia uma valorização cada vez 
maior do uso de medicamentos por parte dos usuários.

A relação entre ACS e usuário é bastante estreita e percebe-se transferência 
de responsabilidades, que seriam médicas, para as ACSs. Provavelmente, esta 
transferência de responsabilidades se dá em razão das longas filas de espera 
existentes na unidade, para atendimento. Nesta unidade de saúde atuam uma 
médica generalista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e cinco ACSs, 
que compõem a equipe mínima, de acordo com a normatização do Departamento 
de Atenção Básica do Ministério da Saúde15.

Apesar de padronizados os papéis de cada membro da equipe de saúde e 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA  I  111
     

da rotina da unidade, o usuário compreende que existe restrição de consultas 
em relação ao número de usuários cadastrados e se queixa do não agendamento 
para doentes crônicos.

O médico atende oito pessoas. Com um tanto de gente nesse bairro, 
atender oito pessoas por dia não tem como. Tem que atender mais. É só 
um médico para esse tanto de gente. (Entrevistada 6).

A queixa sobre a inexistência de horário para o trabalhador também é 
relatada como motivo de fracasso no tratamento. A dificuldade em conciliar 
horários entre o trabalho e o funcionamento da unidade de saúde contribui para 
o diabético desistir de se tratar.

Para ser franco, eu não voltei. Porque não deu, eu tive que trabalhar. 
Medir a glicose da pessoa que trabalha, que não tem tempo de ir ao 
posto, vir em casa, não tem. Porque tem muitas pessoas que têm a 
doença, mas não têm acesso. (Entrevistado 9).

Observa-se ainda que as primeiras orientações relacionadas à alimentação 
são transmitidas aos diabéticos na própria unidade de saúde, principalmente 
pela profissional médica. As ACSs também fornecem orientações sobre dieta 
nas visitas domiciliares e a enfermeira, durante seus atendimentos.

Cabe ressaltar que os profissionais de saúde são orientados a encaminhar à 
nutricionista da atenção primária somente os casos de descompensação clínica, 
como forma de controlar a elevada demanda e também por acreditar que os 
profissionais e os trabalhadores de saúde são capazes de fornecer orientações 
básicas sobre alimentação. Além disso, não há no município, profissionais 
nutricionistas que atuem diretamente na unidade de saúde em tempo integral. 
Existe a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), composta, dentre 
outros profissionais, por uma nutricionista que possui, como atribuição principal, 
capacitar as equipes de saúde da família quanto aos aspectos relacionados a 
distúrbios alimentares.

O estar diabético: reconhecimento da doença

Estar com diabetes é um estado; é como se o sujeito reconhecesse uma 
identidade sobreposta à condição anterior de não-diabético. O estigma trazido 
pelo sujeito sobre a doença afeta sua identidade, tornando-o socialmente 
desacreditado. A descoberta da doença traz um sentimento de controle externo 
de um processo que se dá no corpo: é a doença e não “ser” o doente16,17. 
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Os significados do estar diabético foram revelados em várias dimensões 
estigmatizadas. As dietas especiais, os sintomas físicos, o nervosismo, a 
impotência sexual, a baixa energia corporal e as deficiências demonstram 
que há um estado em que a doença se instala como uma sentença que reflete 
negativamente sobre a qualidade de vida daquele que se descobre portador da 
doença.

Os sujeitos percebem a instalação da doença quando o corpo não conseguia 
mais servir como instrumento de trabalho18.

Eu não consigo trabalhar. Faço faxina, mas não posso fazer direto, 
porque fico muito cansada, me dá um suor frio. (Entrevistada 8).

Os relatos demonstraram que a desconfiança de uma possível doença 
ocorreu a partir de sintomas, como sede intensa, urina abundante e fraqueza.

Eu comecei a sentir uma espécie de uma fraqueza, uma falta de energia. 
Parecendo que a minha energia do corpo sumia. Tomava muita água e 
ia ao banheiro a noite inteira. (Entrevistada 1).

Laplantine17 afirma que a percepção espontânea da doença é 
verdadeiramente aprendida e seletiva, e não se fundamenta no pensamento 
científico. Esta percepção de algo anormal no corpo dos sujeitos determinava a 
busca de confirmação de alguma doença e iniciava o processo de experienciá-la. 

Em geral, os sujeitos queixavam-se às ACSs, no momento em que 
percorriam suas casas mensalmente ou as procuravam na unidade de saúde 
para agendar consulta médica. A ACS é o elo entre este sujeito e a descoberta 
de sua possível doença. Neste momento, o sujeito não é dono de sua doença, 
porque ainda não há a confirmação oficial feita por exames laboratoriais. Esta 
trabalhadora da saúde liga os aspectos simbólicos dados por uma racionalidade 
subjetiva com a racionalidade da ciência.

Todos os participantes da pesquisa confirmaram “ter” a doença por meio 
de exames laboratoriais. A confirmação laboratorial produz um próximo passo 
para o sentimento de experimentação da doença: a consulta médica. 

Todos os sujeitos da pesquisa tiveram o diabetes diagnosticado na 
unidade de saúde. Este é um dos aspectos positivos a considerar na atuação 
dos profissionais da UBSF, sobretudo em relação à organização do serviço, 
mesmo diante das queixas apresentadas pelos usuários, como filas e dificuldade 
no agendamento de consultas. O papel das ACSs também deve ser considerado 
importante, dada a realização da busca ativa dos indivíduos com chances de 
adoecer e dos recém-adoecidos.
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O reconhecimento de “estar” com a doença inaugura um novo passo da 
experiência da doença: a busca da convivência com ela. Nesta etapa, os diabéticos 
são acompanhados pela ACS em suas visitas domiciliares mensais, nas quais é 
verificada a administração correta de medicamentos; o doente é encaminhado 
à consulta médica se existirem queixas; orienta quanto aos cuidados com a 
alimentação e, se esta ACS possui curso técnico em enfermagem, verifica a 
pressão arterial do usuário. Faz parte ainda do acompanhamento da ACS avisar 
aos diabéticos a programação das reuniões de grupos operativos.

Nesta parte do reconhecimento da doença, há a busca de aceitação da nova 
identidade. Os portadores de doenças crônicas convivem com enfermidade 
de longa permanência que causa reflexos importantes em suas próprias vidas 
e nas relações sociais. Por este motivo, seu estudo requer pontos de vista 
multidimensionais, capazes de interagir a experiência individual, as posições 
sociais, a cultura e o cuidado médico juntamente com práticas alternativas de 
cura16.

A visão de restrição, cortes, proibições e abandono de práticas cotidianas, 
principalmente relacionadas à alimentação, faz parte desta nova identidade. 
Em relação à mudança de hábitos alimentares necessária à normalização da 
glicemia, os depoimentos demonstraram o esforço dos sujeitos em buscar o 
controle da doença.

Tomava refrigerante todo dia, no almoço e no jantar. Agora é só suco, 
se for refrigerante é diet. Doce também eu cortei. (Entrevistado 3).

Para as classes populares, a alimentação é uma atividade tão reparadora 
quanto o sono. Alguns estudos mostram a preferência pela “comida forte” ou 
“comida de pobre”, por garantir resistência e aptidão para o trabalho e proteger 
contra a fome ao prolongar a sensação de saciedade16,19. Porém, a dietética, aí 
incluída a alimentação para o diabetes, está ligada às representações alimentares 
subtrativas, nas quais são prescritos alimentos que visam esvaziar o corpo, 
como as verduras, que são curativas não por acréscimo, mas por evacuação.17 
Estas questões podem causar conflitos na determinação desta nova identidade, 
ao adotar uma dieta subtrativa que, ao mesmo tempo, protege e “cura”.

Porém, o controle alimentar não é a única restrição enfrentada pelos 
entrevistados. Há depoimentos que tratam de limitações no trabalho, na 
vida diária e na convivência familiar. Esta questão foi registrada por um dos 
entrevistados, que se afastou do trabalho como caminhoneiro em razão das 
complicações da doença.

“Estar” com diabetes é uma etapa da experiência da doença que se revela 
em dimensões de aceitação e cumprimento das recomendações dos profissionais 
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de saúde, que permite a entrada num outro estágio: a convivência com a doença, 
pelo sentimento de “ser” diabético. É um momento em que a identidade não é 
mais a doença e, sim, o doente. Há depoimentos que demonstram que às vezes o 
portador do diabetes não se sente doente. É como se o “ser” diabético revelasse 
a dimensão de controle da doença. 

Ser diabético: controle da doença e “cura”

“Ser” diabético é assumir uma condição de vida que obriga o sujeito a 
conviver com a doença. Ao mesmo tempo, ele é dono da doença e busca seu 
controle e o poder conviver com ela sem problemas: esta situação representa 
sua “cura”. O “ser” diabético busca a compensação da doença pelo controle 
clínico em meio às suas condições sociais de vida.

O diabético “compensado” é o sujeito que está com a doença, mas não 
se sente doente, porque busca e recebe o tratamento médico oficial e possui 
uma vida familiar relativamente equilibrada em termos afetivos, sociais e 
econômicos, em que é capaz de cuidar de si e dos membros da família. 

Em meio ao controle clínico da doença, os sujeitos relataram que o 
equilíbrio social, especialmente o apoio da família e do cônjuge, as questões 
financeiras e a autoestima eram fatores importantes que lhes conferiam suporte 
para se sentirem curados. Então, o termo “compensado” não está relacionado 
apenas à procura do controle clínico da doença, mas se refere também a 
condições de vida mais favoráveis ao processo saúde-doença.

Este é o sentido que traduz a compensação da doença como o significado 
simbólico de “cura”. A cura só pode ser pensada quando há, pelo indivíduo, 
internalização de crenças morais sobre o que lhe é satisfatório20. Na biomedicina, 
a cura está relacionada ao restabelecimento do organismo após a perda do 
equilíbrio funcional, enquanto que, no sentido simbólico, ela está ligada à 
atenuação de sintomas, à capacidade de lidar com dificuldades sem sintomas 
dolorosos, à realização dos ideais de felicidade pessoal, ou seja, às formas de 
viver.

Entretanto, o equilíbrio social necessário à “cura” do diabetes é entremeado 
por fatores subjetivos dos quais nem sempre o sujeito tem controle e que estão 
relacionados à sua condição social, como a pobreza, o uso de drogas e a violência 
doméstica.

Há pouco tempo eu descobri que ele é usuário de droga. Mistura droga 
com bebida e fica louco. Tudo isso tem causado grande transtorno na 
minha vida. Eu não posso reclamar, não tenho direito, porque se ele me 
escuta chorar pelos cantos, ele me xinga. (Entrevistado 1).
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Surge, então, o diabético “descompensado”, que é o sujeito que está com 
a doença e se sente doente, especialmente por não conviver em situações de 
equilíbrio afetivo, social e econômico necessárias à sua “cura”. 

Este sujeito, para retornar à busca pela compensação da doença, vê como 
última opção a procura por práticas integrativas, uma vez que se sente impotente 
para enfrentar o tratamento oficial em meio ao desequilíbrio social que sofre.

Em geral, quando o processo de descompensação da glicemia ocorre, 
o estado “ser” diabético associa-se a “ter” a doença. O doente, frente à 
descompensação clínica somada ao desajuste social, deixa de “ser” diabético e 
retorna ao estado de “estar” com a doença, pois ele, assim como no período do 
diagnóstico da doença, sente que esta situação foge ao seu controle.

Não há o abandono do tratamento oficial, mas a incorporação de práticas 
integrativas como expressão de busca de controle sobre as adversidades 
relacionadas às condições sociais. Este momento é marcado por um limiar 
de tensão entre diabéticos e profissionais de saúde. As tensões relacionadas à 
pobreza, à dependência de drogas, à violência e ao alcoolismo não estão no 
padrão convencional de tratamento preconizado pelos programas oficiais de 
assistência clínica. 

Ocorre o rompimento do equilíbrio conquistado entre “estar” com 
diabetes e “ser” diabético, devido a fatores da vida que os profissionais de saúde 
ainda têm dificuldade em compreender e oferecer terapêutica. Por exemplo, 
o nervosismo ou a angústia, quando relatados ao profissional de saúde como 
fator de aumento da glicemia muitas vezes é menosprezado, embora o diabético 
os considere relevantes. Neste caso, esta tensão dá origem à incorporação de 
práticas integrativas, como a fitoterapia e a recorrência a simpatias: uma nova 
etapa no processo de experiência da doença.

O que caracteriza a medicina popular é o contato da proximidade familiar 
de quem cura e do caráter abrangente da percepção da doença17. Enquanto a 
intervenção médica oficial apenas fornece uma explicação dos mecanismos 
fisiológicos da doença e dos meios eficazes para controlá-los, a medicina 
popular oferece resposta integral às insatisfações que o racionalismo social não 
se dispõe a eliminar.

O abandono do tratamento (doença) é nítido nos diabéticos 
“descompensados”, pois o desequilíbrio social que enfrentam é considerado 
intransponível por eles. E, por saberem que dificilmente se distanciarão da 
condição de pobreza, da violência doméstica e do uso de álcool e de drogas, 
acabam por abandonarem a si mesmos (doente). Entretanto, este abandono, 
apesar de presente nos “descompensados”, pode acometer os “compensados”, 
desde que seu aparente equilíbrio social seja abalado.

Os motivos pelos quais os indivíduos optam por práticas integrativas não 
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podem ser reduzidos somente a questões de (in)satisfação ou (in)eficiência dos 
serviços de saúde. Antes, fundamentam-se em escolhas culturais e terapêuticas 
que apontam para transformações nas representações de saúde, doença, 
tratamento e cura presentes no processo de transformação da cultura.21 Ainda, a 
procura por estas práticas de “cura” são estratégias de enfrentamento dos grupos 
populares em busca do “viver melhor” 22.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UBSF estudada exerce positivamente seu papel quanto ao diagnóstico 
precoce do diabetes mellitus tipo 2, devido ao trabalho de busca ativa das ACSs 
e da boa relação entre estas profissionais e os usuários. Entretanto, questões 
relacionadas ao fluxo de atendimento, agendamento de consultas e ações de 
promoção à saúde devem ser resgatadas pelos profissionais que lá trabalham, 
no sentido de melhorar o vínculo às práticas terapêuticas e a consequente 
resolubilidade da unidade de saúde. 

Para aprimorar o tratamento dos portadores de diabetes mellitus tipo 2 de 
Araguari-MG, de maneira a visar menos a doença, é necessário romper com 
o modelo biomédico, que valoriza a diagnose e não a “cura” da doença. Os 
usuários portadores de diabetes mellitus tipo 2 participantes desta pesquisa 
compreendem que é possível conviver com a doença, como se este estado 
representasse a “cura” dos sintomas de uma doença crônica. Foi visto também 
que a compensação da doença ou a busca pela “cura” está envolta pelo relativo 
equilíbrio social com o qual convivem e que o rompimento deste equilíbrio 
causa a descompensação da doença. Neste aspecto, as ações verdadeiramente 
multiprofissionais auxiliariam o resgate dos sujeitos descompensados em buscar 
a “cura” pelo apoio profissional e não a procurariam por si mesmos nas práticas 
integrativas de saúde, enquanto seu meio social permanece desequilibrado. Não 
se trata de negar tais práticas complementares, nem de resolver os problemas 
sociais em sua totalidade, mas de oferecer auxílio profissional conforme os 
limites de cada profissão e de observá-las, como forma de analisar as práticas 
de saúde existentes na unidade básica.
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BARREIRAS PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
ENFRENTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO

Este artigo teve por objetivo identificar e analisar as barreiras enfrentadas pelos 
profissionais de saúde do Distrito Federal (DF) para realizar a promoção da alimentação 
saudável. Foram considerados os dados de médicos e enfermeiros que participaram da 
pesquisa “Promoção da Alimentação Saudável no SUS-DF: conhecimento, atitudes e 
práticas”, conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, em 2008. Examinaram-se os dados 
referentes às características demográficas e profissionais dos médicos enfermeiros, bem 
como as barreiras percebidas. A determinação dos tipos de barreiras foi feita por meio 
da análise fatorial. Para os médicos, foram encontrados quatro tipos de barreiras e, para 
os enfermeiros, três. Os dois grupos apresentaram a situação sociocultural do usuário 
como principal barreira que impede atividades de promoção da alimentação saudável 
nas unidades básicas de saúde do DF. A infraestrutura do serviço de saúde, a capacitação 
e a disponibilidade de materiais educativos são importantes, mas não decisivos. A 
formação dos profissionais de saúde deve ser observada, de modo a possibilitar que 
estes saibam interagir em diferentes contextos socioculturais.

Palavras-chave: Promoção da Alimentação Saudável. Profissionais de Saúde. Barreiras

INTRODUÇÃO

A promoção da alimentação saudável configura-se com uma importante 
ação das instituições públicas, na medida em que o Brasil vivencia um processo 
de aumento do sobrepeso e da obesidade, bem como das doenças crônicas não 
transmissíveis, com a permanência de quadros de doenças relacionadas às 
carências nutricionais. Essa transição integra-se aos processos de transformações 
demográficas, sociais, econômicas e epidemiológicas que ocorrem há cerca de 
quatro décadas.

Os elementos que determinam os hábitos alimentares saudáveis foram 
bem sintetizados por Raine1, cujo estudo divide os determinantes em individuais 
e coletivos. Os determinantes individuais estão relacionados às escolhas 
alimentares feitas pelas pessoas e são influenciadas por aspectos psicológicos, 
conhecimentos sobre nutrição, percepções sobre alimentação saudável e 
estado psicológico. Já os determinantes coletivos podem ser divididos entre 
aqueles relacionados ao meio ambiente e que influenciam o comportamento 
individual. E, também, aqueles relacionados ao ambiente propiciado pelas 
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políticas públicas. De tal sorte, que as atividades de promoção da alimentação 
saudável na atenção básica à saúde referem-se àquelas que podem abranger os 
determinantes individuais e muitos dos determinantes coletivos, que influenciam 
o comportamento individual. 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e a Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) colocam a atenção básica à saúde 
como o nível de atenção mais favorável à implementação de atividades que 
podem assistir os problemas alimentares mais comuns na população, por meio 
da oferta de serviços de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 

Na atenção básica à saúde, a unidade básica de saúde é o locus preferencial 
para a abordagem da promoção da alimentação saudável, em que os profissionais 
de saúde devem considerar os componentes que determinam os hábitos 
alimentares, como os fatores econômicos, sociais e o ambiente físico, como 
também os fatores psicológicos, a capacidade de se fazer escolhas alimentares 
saudáveis, a habilidade no preparo de alimentos e o poder de compra familiar. 
De modo que qualquer iniciativa para incentivar as pessoas a comerem de forma 
mais saudável deve buscar uma abordagem interdisciplinar. No entanto, muitas 
podem ser as barreiras para a efetiva promoção da alimentação saudável, na 
prática cotidiana dos profissionais de saúde.

As barreiras para promoção da alimentação saudável devem ser 
compreendidas como as condições que impedem os profissionais de saúde 
de desenvolver atividades de incentivo à alimentação saudável nas unidades 
básicas de saúde. Podem estar relacionadas aos profissionais de saúde no que 
diz respeito aos seus próprios hábitos de saúde, e de alimentação e à falta de 
conhecimento para a abordagem do tema.

Observando a prática de um grupo de médicos de família quanto ao 
aconselhamento dietético e associando-a com os hábitos alimentares pessoais 
dos médicos, Sciamanna et al.2 identificaram que os médicos de família, 
que relataram evitar uma alimentação gordurosa, e os que se sentiam mais 
confiantes em suas habilidades para fazer aconselhamento dietético, eram mais 
predispostos a fazer um bom aconselhamento dietético. Outros dois estudos 
também descrevem e apontam a influência dos hábitos alimentares de médicos 
na sua prática clínica3,4, sugerindo que as políticas públicas devam considerar 
um enfoque no próprio comportamento alimentar dos profissionais de saúde.

 Essa necessidade emerge na medida em que os profissionais de saúde são 
vistos como referenciais de vida para seus pacientes5. Os usuários, ao buscarem 
o serviço de saúde, buscam o cuidado do profissional de saúde e um modelo no 
qual possam se basear. Assim, o aconselhamento pode ser mais difícil quando 
o profissional não aplica aquilo que recomenda aos seus pacientes, sendo que 
estes confiam mais no profissional que aparenta ser mais saudável6.
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A abordagem dessa relação pode ser realizada por meio da compreensão de 
como a dimensão subjetiva do profissional envolvido com a assistência à saúde 
impacta na sua relação com o usuário. O tipo de relacionamento estabelecido 
entre os profissionais e os usuários depende do autoconhecimento do profissional 
de saúde: é fundamental que ele conheça a si mesmo, tome consciência das 
suas limitações, fragilidades e potencialidades e reconheça que as diferentes 
características individuais das pessoas fazem parte da natureza humana7.

Cada profissional de saúde carrega seus próprios valores e crenças, 
pressupostos conscientes e inconscientes, necessidades, emoções, expectativas 
e habilidades profissionais próprias, limitações, potencialidades - todos se 
refletindo na prática do cuidado ofertado ao usuário8 e nos conhecimentos 
que serão mobilizados pelo profissional para atuar em uma determinada 
situação.  

De outro modo, quando os profissionais de saúde relatam que entre as 
dificuldades para promover a alimentação saudável encontra-se a falta de 
conhecimento e/ou de habilidade para dialogar com o usuário9-11, na verdade 
estão se referindo ao saber a informação (conhecimento factual) e ao saber fazer. 

Ainda, estudos conduzidos no Brasil12,13 relatam que médicos e enfermeiros 
apontam as condições de vida da população - considerando duas dimensões: a 
pobreza e o baixo nível de instrução -, como dificuldades para a abordagem da 
alimentação saudável. Segundo essas autoras, para os profissionais de saúde, 
desenvolver atividades relacionadas a uma alimentação saudável pode ser 
infrutífero para pessoas que vivem em uma situação econômica desfavorável, 
pois elas não teriam condições financeiras para comprar os alimentos que são 
saudáveis.

Outros estudos apontam que os profissionais de saúde relatam a não 
adesão dos usuários ao aconselhamento e a falta de interesse do usuário como 
barreiras para o aconselhamento dietético9-11. A ideia subjacente à adesão dos 
usuários ao aconselhamento é a de que o usuário tem a obrigação de cumprir 
as recomendações dos profissionais de saúde, devendo seu comportamento 
coincidir com os conselhos e indicações médicas. Se isto não acontece, a 
responsabilidade é do usuário e não do profissional. 

A literatura também demonstra que as barreiras à promoção da alimentação 
saudável podem estar relacionadas à organização do serviço, no que se refere à 
falta de tempo para realizar essa atividade e a falta de material educativo para o 
desenvolvimento de atividades educativas9,10,14-16.

Não se conhecem trabalhos realizados no Brasil que busquem averiguar, 
dentro de uma concepção objetiva do tempo, como esta dimensão se relaciona 
com o desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção da saúde, bem 
como se a falta de tempo no atendimento individual se traduz na orientação de 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA  I  123
     

que o usuário procure atividades em grupo realizadas pela própria Unidade de 
Saúde.

Para o desenvolvimento de atividades educativas são necessários 
instrumentos que sirvam de meio para a abordagem do problema de saúde, que 
são os materiais educativos. A ausência destes nas Unidades de Saúde pode ser 
considerada uma barreira organizacional para promover a alimentação saudável 
nas Unidades de Saúde.

Contudo, é importante garantir que, além da disponibilidade, esses 
materiais sejam adequados. Muitos materiais educativos em saúde são 
produzidos sob a perspectiva da transferência da informação, além de trazerem 
embutido um modelo biomédico de representação das doenças, com enfoque 
em comportamentos desejados. A mudança necessária é compreender que o 
material educativo necessita de uma proposta teórico-metodológica, que coloque 
o usuário de saúde como sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, e que 
ele, o material, por si só, não promove mudanças no comportamento relacionado 
à saúde17.

Por último, destaca-se que, segundo dados do Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), do total de ocupações, 23% são 
enfermeiros que atendem ao SUS, em postos e unidades básicas de saúde, 15% 
são médicos de família e 11%, clínicos gerais. Os nutricionistas representam 
0,02% do total de ocupações presentes nesses estabelecimentos de saúde, o que 
significa que as ações de promoção da alimentação saudável na atenção básica 
à saúde são praticamente realizadas por médicos e enfermeiros18.

Assim, considerar as barreiras que dificultam esses profissionais de saúde 
a ofertar um adequado aconselhamento dietético, ou realizar uma prática 
educativa em alimentação e nutrição, representa a possibilidade de apreender os 
conhecimentos, as habilidades e as capacidades que estes profissionais precisam 
desenvolver, de modo a interagir - seja com a comunidade local, seja com o 
indivíduo/usuário -, considerando a complexidade do ato de se alimentar e os 
determinantes da alimentação humana.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse estudo foi realizado com dados secundários, obtidos da pesquisa 
“Conhecimentos, Atitudes e Práticas de Profissionais de Saúde na Promoção 
da Alimentação Saudável”, a qual foi realizada com base nos registros do Setor 
de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e 
que apontava, em novembro de 2008, o registro de 1.057 profissionais de saúde, 



124  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA                                                                                                                     

      

sujeitos desta pesquisa.
Para calcular o tamanho da amostra, foi utilizada equação para população 

finita e amostragem sem reposição. A amostra foi do tipo aleatória simples, 
com precisão esperada das estimativas estabelecidas na ordem de 3% e nível de 
significância de 95%: com base nos critérios amostrais e no universo de pesquisa, 
estimou-se uma amostra de 650 profissionais; desses, 237 respondentes foram 
médicos e 243 enfermeiros.

Foram selecionados os dados referentes às características demográficas 
(sexo, idade e unidade federativa de nascimento) e profissionais (ano de 
conclusão da graduação e tempo dedicado na unidade de saúde), bem como às 
barreiras enfrentadas no cotidiano de atuação na unidade básica de saúde para 
promover a alimentação saudável (página 14 do questionário).

As barreiras estavam apresentadas por meio de 15 afirmações, com cinco 
categorias de respostas ancoradas em uma escala com itens de Likert, com 
5 níveis de resposta: “1 – Discordo plenamente”, “2 – Discordo”, “3 – Nem 
discordo, nem concordo”, “4 - Concordo” e “5 – Concordo plenamente”, para 
expressar a atitude em relação às diferentes barreiras enfrentadas no cotidiano 
dos respondentes.

 As afirmações eram:

a. Falta de integração interprofissionais

b. Precárias condições de vida dos pacientes

c. Falta de recursos humanos

d. Falta de conhecimentos

e. Ausência de treinamentos e reciclagem profissional

f. Falta de material didático

g. Resistência a mudanças pelo paciente

h. Grande número de pacientes

i. Baixa instrução dos pacientes

j. Hábitos culturais dos pacientes

k. Falta de interesse dos pacientes

l. Influência de estímulo de consumo de alimentos inadequados pela mí-
dia

m. Falta de espaço físico, nos serviços de saúde, para orientações
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n. Falta de interesse dos profissionais de saúde para orientar

o. Desorganização do serviço
A adequabilidade de conduzir uma solução de análise fatorial para os dados 

foi avaliada usando o teste de adequação da amostragem e de esfericidade. A 
adequacidade da amostra foi estabelecida pelo cálculo do índice de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO), com classificação apresentada por Pett at al.,19 podendo-
se considerar que valores entre 0,6 e 1 indicam que a análise fatorial é adequada.

O teste de esfericidade de Bartlett foi utilizado para testar a hipótese de a 
matriz de correlações ser a matriz identidade. A estrutura fatorial foi determinada 
por uma análise fatorial com extração de componentes principais com rotação 
ortogonal Varimax e normalização de Kaiser. Primeiramente, foi realizada uma 
análise com o número de fatores sendo igual ao número de variáveis, a fim 
de verificar qual percentagem da variabilidade dos dados é explicada por cada 
fator. Então, o número de fatores foi determinado considerando o autovalor 
maior do que 1 como critério. 

Um gráfico de declive (scree plot) foi examinado, para confirmar a 
solução fatorial final. Na definição de cada fator, as afirmações foram incluídas 
na interpretação, observando-se as correlações, a carga fatorial, gráficos e anti-
imagem, e se conceitualmente estava relacionada aos demais fatores. Após 
essas análises, a afirmação relacionada à influência da mídia (S12) foi excluída, 
tanto para médicos como para enfermeiros.

A análise foi então repetida e os fatores foram nomeados considerando 
não somente os elementos comuns entre os itens, mas também de modo que 
pudessem representar todos os itens incluídos naquele fator, sugerindo a 
dimensão que aquele fator representa.19

Conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a pesquisa 
“Conhecimentos, Atitudes e Práticas de Profissionais de Saúde na Promoção 
da Alimentação Saudável” foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, 
protocolo 241/08. O termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado 
por cada participante. 

RESULTADOS

Categoria profissional: médicos

 O total de médicos respondentes foi de 237. A maioria foi constituída por 
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mulheres (61%) e migrantes (88%) e, entre estas, observou-se uma distribuição 
da região de nascimento, a saber: Sudoeste (40%), Nordeste (32%), Centro-
Oeste (16%), Sul (8%) e Norte (4%). A idade média dos médicos foi de 45± 9.7 
anos, e a média de anos em atividade profissional foi de 18.7± 9. Em média, os 
médicos gastam 33±11 horas por semana trabalhando nos Centros de Saúde do 
Distrito Federal.

A análise fatorial resultou em uma solução de 4 fatores, conforme pode 
ser confirmado pelo gráfico a seguir (Figura 1). Esta solução de 4 fatores 
correspondeu a uma variância de 59% (Tabela 1). O Fator 1 explica 19% da 
variância, e foi nomeado como barreiras socioculturais dos usuários e inclui 5 
itens: hábitos culturais, condições precárias de vida, baixa escolaridade, falta de 
motivação e resistência do usuário.

O Fator 2, denominado barreiras relacionadas ao processo gerencial, explica 
14% da variância e contém dois itens: falta de interesse dos profissionais de 
saúde e desorganização do serviço de saúde. O Fator 3 explica 13% da variância 
e foi associado com barreiras majoritariamente relacionadas à estrutura das 
unidades de saúde: falta de espaço físico, falta de recursos humanos, falta de 
integração entre os profissionais e grande número de usuários. Por fim, o fator 
4 nomeado como barreiras educacionais e de comunicação, inclui 3 itens: falta 
de conhecimentos sobre nutrição, falta de capacitação/treinamento e falta de 
materiais educativos. Este fator explica 13% da variância.

Figura1 - Scree Plot mostrando o autovalor de cada componente na extração dos 
fatores, para a categoria médicos
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Tabela 1 - Carga fatorial das quatro barreiras identificadas após rotação Varimax, categoria 
médicos

Nota: Método de extração: análise do componente principal.

Categoria profissional: enfermeiros

O total de respondentes foi de 343 enfermeiros, dentre os quais 90% eram 
mulheres. A idade média desse grupo foi de 44± 9,6 anos e 83% eram migrantes. 
Entre os migrantes, a distribuição por região de nascimento apresentou-se do 
seguinte modo: Nordeste (37%), Sudeste (26%), Centro-Oeste (26%), Sul (6%) 
e Norte (5%). O tempo decorrido desde a graduação foi de 17± 10,1 anos e, em 
média, os enfermeiros trabalham 37±8 horas por semana nas unidades básicas 
de saúde.

A análise fatorial resultou em uma solução de 3 fatores, conforme pode ser 
confirmado pelo gráfico a seguir (Figura 2), que correspondeu a uma variância 
de 57% (Tabela 2).  O Fator 1, denominado barreiras socioculturais dos usuários, 
explica 25% da variância e inclui 6 itens: hábitos culturais, condições precárias 
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de vida, baixa escolaridade, falta de motivação, resistência do usuário e grande 
número de usuários.

O Fator 2, que explica 16% da variância, foi associado com barreiras 
majoritariamente relacionadas ao gerenciamento das unidades de saúde, sendo 
composto pelos seguintes itens: desorganização do serviço, falta de espaço 
físico, falta de interesse dos profissionais de saúde para orientar e falta de 
integração entre os profissionais.

Por fim, o fator 3 denominado barreiras educacionais e de comunicação 
inclui 4 itens: falta conhecimentos sobre nutrição,  falta de capacitação, falta 
de materiais educativos e falta de recursos humanos. Este fator explica 16% da 
variância.

      Figura 2 – Scree Plot mostrando o autovalor de cada componente na extração dos 
      fatores para a categoria enfermeiros

.
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Tabela 2 - Carga fatorial das três barreiras identificadas após rotação Varimax, categoria 
enfermeiros.

*Unidade Básica de Saúde
Nota: Método de extração: análise do componente principal.

DISCUSSÃO

Os resultados revelam semelhanças e diferenças na a percepção dos 
fatores que atuam como barreiras para a promoção da alimentação saudável no 
âmbito das Unidades Básicas de Saúde. 

As diferenças dizem respeito ao que circunda a atividade e o processo de 
trabalho nas unidades da atenção básica à saúde. No caso dos médicos, a barreira 
se relaciona ao processo gerencial, e esse fator foi composto por duas variáveis: 
falta de interesse dos profissionais de saúde para orientar e desorganização do 
serviço. 

Cabe destacar que o processo gerencial é um instrumento para a 
efetivação de políticas, determina o processo de organização dos serviços 
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de saúde e tem como objetos de trabalho a própria organização do trabalho 
e os recursos humanos20,21: fazer as coisas, por meio das pessoas, de maneira 
eficaz e eficiente, de modo que a capacidade daquele que exerce a função 
administrativa influencia o modo como as pessoas trabalham conjuntamente, 
para atingir objetivos comuns. Portanto, é bastante revelador que a percepção de 
não haver outros profissionais interessados (ou talvez não exista a delegação da 
atividade?) e a desorganização do serviço, como impedimentos, na prática, pode 
estar se referindo a uma baixa capacidade do processo gerencial em coordenar 
atividades relativas à promoção da alimentação saudável.

Ainda para os médicos, a terceira barreira trata da estrutura necessária para 
o trabalho finalístico, que é a prestação de serviço ao usuário de saúde. Ou seja, 
diz respeito às condições básicas para a oferta de atividades para a promoção 
da alimentação saudável. Assim, na percepção desse grupo profissional, faltam 
recursos humanos e espaço físico adequado para o atendimento do grande 
número de usuários que afluem para a unidade de saúde.

Já para os enfermeiros, o segundo fator de barreira diz respeito ao serviço 
de saúde, considerando tanto o processo gerencial como a estrutura. Não há uma 
separação dessas dimensões, como foi observado no grupo dos médicos. De todo 
modo, no que diz respeito a essas dimensões, sugere-se a realização de outros 
estudos que aprofundem componentes como tempo de espera, agendamento, 
duração da consulta, entre outros22,23, e que não foram objeto desta pesquisa, 
mas que podem melhor explicar estas barreiras.

Entre as barreiras identificadas nos dois grupos profissionais, comuns aos 
médicos e aos enfermeiros, há as barreiras educacionais e de comunicação. A 
falta de capacitação e a baixa proficiência para o aconselhamento nutricional 
existente entre os profissionais com menor tempo de formação em temas 
relacionados à nutrição, como médicos e enfermeiros, têm sido demonstradas 
por diversos estudos24-27, muitos dos quais se dedicaram a explorar a educação 
insuficiente, em relação à nutrição, como uma barreira ao cuidado nutricional 
adequado, demonstrando que poucos profissionais relatam terem tido uma 
adequada qualificação para discutir temas relativos à nutrição com os usuários 
e que têm dificuldades em colocar em prática os conhecimentos teóricos 
aprendidos.

Os resultados revelam que, para ambos os grupos, as condições 
socioculturais dos usuários são barreiras para a promoção da alimentação 
saudável nas unidades de saúde. Por um lado, poder-se-ia refletir que se trata 
de uma tendência dos profissionais de saúde em culpar a vítima (o usuário de 
saúde), ainda que de modo inconsciente, como foi observado por Cunha et al.28, 
em estudo sobre barreiras relacionadas ao manejo de infecções respiratórias 
agudas em crianças.
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De outro modo, é necessário considerar que a inabilidade do profissional 
de saúde em lidar com as diversidades existentes podem prejudicar a relação 
com o usuário, e, como consequência, contribuir para uma resistência à 
mudança de comportamento e baixa motivação do usuário29-31. Neste sentido, os 
resultados apontam que os médicos e os enfermeiros percebem que existe uma 
vinculação entre os hábitos culturais dos usuários e o status socioeconômico e 
outras condições sociais desfavoráveis, e que se relaciona com a satisfação e 
comprometimento destes, ainda que esse mesmo processo também possa ser 
inconsciente.

De fato, a cultura é um fenômeno múltiplo, mutável e inseparável das 
condições econômicas, políticas, religiosas e biológicas32 e, neste sentido, 
torna-se fundamental resgatá-la para o centro da relação estabelecida entre o 
profissional de saúde, os usuários e os serviços de saúde33, pois pode propiciar 
uma abordagem mais humanizada e holística e uma ação mais eficaz no processo 
do cuidado à saúde31. Uma possibilidade para se explorar a cultura no processo 
de cuidado à saúde é a competência cultural.

Embora não exista um consenso conceitual sobre competência cultural e 
a melhor maneira de implementá-la34, ela pode ser referida ao conhecimento, 
habilidades e atitudes necessárias para o cuidado de indivíduos de diferentes 
contextos culturais35-37. A competência cultural possibilita aos profissionais 
depreenderem o contexto de vida do usuário e incorporarem, em seus 
procedimentos diagnósticos e de tratamento tópicos como pobreza, falta de 
educação e aspectos ambientais e culturais38.

Os estudos sobre a competência cultural têm emergido com relativa 
importância na América do Norte e na Europa e possuem uma perspectiva 
etnocêntrica ou discriminatória, focam-se, muitas vezes, na multiculturalidade 
das sociedades ocidentais relacionada com a migração de pessoas de outros 
países ocorrida nos últimos anos39-42.

Essa realidade difere ligeiramente da do Brasil, posto que este é um país 
cuja marca cultural é sua rica diversidade, resultante de processos históricos e 
sociais de sua formação,43 caracterizada por forte migração. A despeito disto, 
esta dimensão multicultural é uma barreira para os profissionais de saúde 
participantes desta pesquisa. Por esta razão, o modo como a competência 
cultural é ensinada (ou não), nas faculdades de medicina e de enfermagem, deve 
ser caracterizado em estudos posteriores.

Ainda que, para ambos os grupos, a denominação do primeiro fator seja 
o mesmo, barreiras socioculturais dos usuários, há uma diferença que necessita 
ser explicitada. Para os enfermeiros, a variável “grande número de pacientes” 
compõe esse fator, enquanto, no grupo dos médicos, essa mesma variável 
compõe o terceiro fator (barreiras de infraestrutura).
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São, assim, duas percepções para um mesmo problema. Pode-se dizer que, 
em função da realidade socioeconômica da maioria dos usuários do sistema 
público de saúde brasileiro44, é esperado um maior número de usuários pobres 
e mais doentes45,46, e que, portanto demandam mais serviços de saúde. Para os 
médicos, então, a infraestrutura do serviço de saúde já deveria prever essa alta 
procura pelo serviço, ou seja, deveria ser planejada de modo a atender o grande 
número de usuários que buscam as unidades de saúde. 

Nessa visão, para os médicos, trata-se de uma relação de oferta e 
demanda; para os enfermeiros parece se tratar de um aspecto mais relacionado 
com os atributos que condicionam a existência do usuário de saúde. Estariam 
os enfermeiros se referindo, não a um sujeito singular, ainda que genérico - 
o usuário pobre, com baixo nível de instrução, com uma cultura própria, 
desinteressado e resistente – mas, sim, a um sujeito coletivo, os usuários, como 
uma grande massa que requer cuidados nutricionais específicos e para a qual 
não estão preparados?

As barreiras que limitam a oferta de ações de promoção da alimentação 
saudável pelos médicos e enfermeiros são múltiplas e complexas. O foco 
essencialmente biológico sobre o ser humano necessita ser superado, e o cuidado 
à saúde deve abranger a multiculturalidade e a desigualdade socioeconômica 
brasileira, por meio de uma prática de saúde humanizada e interdisciplinar. 
Esforços são necessários, tanto na educação continuada, como no melhoramento 
contínuo dos currículos pelas faculdades de enfermagem e de medicina, com a 
introdução de conhecimentos das ciências humanas, sociais e comportamentais.

Ao mesmo tempo em que o conjunto de barreiras para o desenvolvimento 
de atividades de promoção da alimentação saudável nas unidades de saúde é 
diferente para médicos e enfermeiros, chama a atenção que o sujeito, usuário, 
em última instância, traduza a dificuldade de promover a sua saúde.

Ao considerar a cultura e as condições sociais dos usuários, esses 
profissionais de saúde as percebem como algo que o usuário possui, diminuindo 
sua responsabilidade de acessar essas dimensões, na prática: o problema passa a 
ser “o” e “do” usuário. Isto é claramente manifestado quando temos, no conjunto 
da Barreira Sociocultural do Usuário, os itens resistência e baixa motivação do 
usuário.

Ao assumirem que as condições socioculturais dos usuários são um 
impedimento para o desempenho de sua função como promotor da saúde, por 
meio da alimentação, médicos e enfermeiros reconhecem discursivamente que a 
cultura está intimamente interligada às dimensões sociais e econômicas da vida, 
mas igualmente deixam claro que não sabem como contorná-las ou incorporá-
las à sua prática. Ressalva-se que não se trata de culpabilizar os profissionais 
de saúde, mas, sim, de constatar que eles, focos deste estudo, carecem de 
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habilidades e competências necessárias para integrar, por exemplo, a pobreza e 
a cultura no cuidado médico e de enfermagem.

Poder-se-ia, ainda, arguir que essa barreira também está relacionada à 
falta de conhecimento do profissional sobre os elementos que determinam a 
saúde e a alimentação da população por ele assistida, como, por exemplo, as 
questões relacionadas ao acesso e à disponibilidade de alimentos. No entanto, 
esse desconhecimento reforça, mais uma vez, o argumento ora empregado: o 
profissional de saúde vê o mundo somente com suas lentes e pauta sua prática 
sem considerar as demais.

Em que pese o novo direcionamento apontado para a formação dos 
profissionais quando da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Medicina e em Enfermagem em 2001, médicos 
e enfermeiros ainda se encontram presos a um modelo de formação focado 
essencialmente nos aspectos biológicos do ser humano.

Embora há muito tempo se reconheça que a medicina ocidental moderna 
sofre uma crise de prática e de saber47 e já se apontem os caminhos para 
uma formação crítico-reflexiva dos profissionais de saúde48, a superação do 
paradigma cartesiano-newtoniano e da saúde centrada nos processos biológicos 
permanece um desafio.

Falar de promoção da alimentação saudável resgata, em certa medida, a 
perspectiva da saúde, considerando o sistema ecológico, social e cultural em 
que se inserem os indivíduos. Como os profissionais de saúde não conseguem 
incorporar as dimensões socioculturais dos usuários nas suas atividades 
cotidianas, pouco mencionam o tema no cuidado à saúde, percebem no usuário 
uma barreira que torna vão o esforço de abordar o mesmo, e, em certa medida, 
silenciam sobre o tema.

O conhecimento científico atual aponta dois caminhos complementares: 
um consiste em resgatar a cultura na relação entre os profissionais de saúde e 
os usuários; e, o outro, na necessária humanização da assistência à saúde, sem 
desconsiderar a contribuição dos fatores sociais mais estruturais na manutenção 
das iniquidades em saúde.

Se considerarmos que o processo de cuidado da saúde envolve dois seres 
humanos que trazem, cada qual, os seus valores culturais para dentro da relação 
estabelecida entre ambos, profissional-usuário, é importante que o profissional 
de saúde saiba reconhecer não somente a cultura do outro, mas também a sua 
própria e como ela pode interferir na sua prática diária49.

Assim, entremeia-se a necessidade de se considerar a dimensão subjetiva 
do profissional de saúde e como esta impacta a sua relação com os usuários e 
outros profissionais de saúde. Hoga7 estabelece claramente que essa dimensão 
está relacionada com o processo de humanização da atenção à saúde, em que 
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considera que o vínculo profissional-usuário é mais bem estabelecido quando 
aquele reconhece as condições de vida e o sistema cultural do usuário, mas que 
esse reconhecimento depende igualmente da qualidade das relações humanas 
estabelecidas.

Na prática, trata-se de possibilitar um espaço que promova o diálogo e 
que permita aos profissionais de saúde perceber o mundo do usuário em seus 
próprios mundos: é ver a cultura e a vida do usuário não como algo que precise 
ser depurado, classificado e sistematizado para auxiliar no processo prescritivo, 
mas, sim, estar consciente de como a bagagem cultural do usuário e a sua própria 
refletem-se e interferem na promoção da saúde e na prevenção e tratamento das 
doenças.

As barreiras socioculturais, portanto, relacionam-se ao modo como o 
profissional de saúde percebe o usuário que é, em parte, produto de sua percepção 
sobre o mundo e suas questões sociais mais amplas, e de como ele se insere no 
mundo. E, neste sentido, pode-se dizer que a superação dessas barreiras depende 
do profissional estar consciente de quem ele é, como pensa e atua no mundo 
em que vive, ou seja, que reconheça aquilo que o diferencia dos outros e que 
fornece, ao mesmo tempo, uma chave para a possibilidade de verdadeiramente 
conhecer o outro. Em essência, depende de uma prática pautada na ética e no 
reconhecimento da própria condição humana que compartilhamos.

Este estudo identificou áreas que necessitam ser exploradas em estudos 
qualitativos posteriores. Considerando que os aspectos relacionados às condições 
dos usuários foram classificados como barreiras, as percepções dos médicos 
e dos enfermeiros sobre estas barreiras podem elucidar como as mesmas são 
estabelecidas. Daí se vislumbra a necessidade de investigações que comparem 
as barreiras socioculturais dos usuários, percebidas pelos profissionais de saúde, 
com o sistema sociocultural destes últimos.

Cumpre destacar que os resultados ora apresentados não podem ser 
generalizados para outros profissionais, no Brasil, uma vez que seu foco foi 
dirigido aos que atuam na atenção básica à saúde, no Distrito Federal. É possível 
que as barreiras percebidas por este grupo de enfermeiros e de médicos sejam 
diferentes para outros grupos, em outras regiões do País. Acredita-se, contudo, 
que as barreiras identificadas não são exclusivas desses grupos profissionais, 
cabendo  a sugestão de que outros estudos são necessários para confirmar os 
resultados aqui encontrados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Para fins das políticas públicas de saúde, especificamente de promoção 
da alimentação saudável, revela-se a necessidade de revisitar as estratégias e 
práticas utilizadas até então. No que diz respeito à implementação da PNAN, 
especificamente de sua diretriz relativa à promoção da alimentação saudável, 
pretende-se que este estudo contribua para que os gestores reflitam sobre as 
atividades que incidem sobre este objetivo.

Mais do que materiais informativos, educacionais ou de apoio que 
versem sobre questões, digamos, mais biomédicas da nutrição, é importante 
que abordem como o profissional incorpora a dimensão sociocultural nas suas 
ações de promoção da alimentação saudável ou que incluam e problematizem 
como essas dimensões se relacionam com a alimentação cotidiana das pessoas, 
e em que medida o seu trabalho pode ajudar a superá-las. Trata-se não apenas 
de mencionar que os aspectos econômicos, sociais e culturais dos usuários 
devem ser considerados no aconselhamento sobre alimentação saudável, mas 
de concretizar para o profissional o “como fazer”.

Para além do conhecimento e domínio dessas dimensões, é necessário 
“preparar” a atenção primária à saúde, tanto no que diz respeito à estrutura dos 
estabelecimentos de saúde como também aos processos de trabalho e gerência 
em saúde, para desenvolver ações que promovam a saúde. Ousa-se dizer que é a 
atenção primária o espaço ainda possível de ousadia para esse fim.

Ainda, se considerarmos que a alimentação não é fruto somente de 
escolhas individuais, mas que essas escolhas são influenciadas pelo ambiente 
em que vivemos (considerando o sistema de produção e de abastecimento), bem 
como pelas relações familiares e sociais estabelecidas, torna-se fundamental a 
valorização dos espaços coletivos nos estabelecimentos de saúde. Espaços esses 
que permitam o diálogo entre os profissionais de saúde e os usuários, de que 
resulte em terapêutica menos fragmentada e mais integral, de modo a ampliar a 
autonomia dos indivíduos e da comunidade.

Espera-se que esse estudo contribua para a orientação das políticas 
públicas de promoção da alimentação saudável ao demonstrar que, embora 
os investimentos em materiais educativos, na capacitação e na estrutura 
dos serviços de saúde sejam importantes, eles não são decisivos para que 
atividades promotoras de hábitos saudáveis ocorram na atenção básica à saúde. 
A compreensão da realidade brasileira, com sua multiculturalidade, em um 
contexto de grandes desigualdades socioeconômicas, remete-nos à necessidade 
de humanizar a prática de saúde e de encontrar, na abordagem interdisciplinar, 
uma possibilidade concreta de promoção da alimentação saudável. 
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PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE: A EXPERIÊNCIA DO RECIFE

RESUMO

Revisão de literatura que objetiva descrever a experiência do Programa Academia 
da Cidade (PAC) no Recife, realizada no período de novembro de 2011 a fevereiro 
de 2012. Foram utilizados os indexadores Lilacs e Scielo, tendo como palavra-chave 
academia da cidade além de pesquisas nas bases de dados do Ministério da Saúde, 
através do portal da saúde/publicações e consultas de documentos disponibilizados pela 
gerência do PAC. Os resultados revelaram que outros programas como o “Projeto Viva 
Melhor” e “Exercício e Saúde” contribuíram para a origem do PAC. Este foi implantado 
em 2002 e regulamentado a partir de alguns decretos e portarias, caracterizando-se 
como uma estratégia da Política Nacional de Promoção da Saúde, com o objetivo de 
contribuir para a promoção da saúde coletiva através da prática de atividades físicas, 
lazer e orientação para adoção de hábitos alimentares saudáveis. Suas intervenções 
ocorrem em locais públicos requalificados, denominados polos; em equipamentos de 
saúde, tais como centros de atenção psicossocial, albergues terapêuticos, unidades de 
saúde da família, centros de saúde/unidades básicas de saúde; equipamentos sociais; 
e, ainda, em outros espaços públicos identificados como possíveis para a atuação do 
Programa. As atividades desenvolvidas são as mais diversas, passando pelas práticas 
corporais, avaliação física, rodas de diálogos, entre outras, que acontecem nos turnos 
da manhã, tarde e noite, por profissionais de educação física. O PAC avançou desde sua 
criação, foi colocado frente a grandes desafios, o que colabora para sua qualificação e 
sustentabilidade, e promove um acúmulo de expertise no desenvolvimento de ações no 
âmbito da promoção de estilos de vida saudáveis. Contudo, ainda há necessidade de 
desenvolver pesquisas para aprofundar as metodologias de análises que tenham como 
foco programas de promoção da saúde. 
  

Palavras Chaves: Promoção da Saúde, Academia da Cidade, Atividade Física. 

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, os serviços de saúde se organizaram em torno dos 
sintomas e das ações biomédicas individuais e curativas, porém, na busca de 
contribuir efetivamente para melhoria da qualidade de vida da população, faz-se 
necessário desenvolver outras ações e tecnologias que aprimorem os processos 
de trabalho. Neste cenário, a promoção da saúde apresenta-se como um dos 
caminhos para enfrentamento dos crescentes desafios do sistema de saúde, 
partindo do conceito ampliado, e tendo como foco o processo social de sua 
produção2.
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As discussões sobre promoção da saúde realizadas na I Conferência 
Internacional de Promoção da Saúde, em 1986, em Otawa, no Canadá em 
encontros anteriores e posteriores, têm ajudado na compreensão do paradigma 
da produção social do processo saúde-doença e na construção do campo teórico 
e prático da área.

Essa requalificação conceitual e operativa da atenção à saúde vem 
estimulando a elaboração de novas políticas e práticas de intervenção sobre o 
processo saúde-doença, voltadas para a autonomia dos sujeitos e melhoria da 
qualidade de vida da população3. 

Sendo assim, a Organização Mundial da Saúde, em 2002, estabeleceu 
como tema prioritário a construção de políticas públicas que coloquem em 
relevância a importância da atividade física para uma vida mais saudável. 
Desta forma, orienta para que, em todo o mundo, sejam desenvolvidos eventos 
e programas que estimule a prática da atividade física regular, divulgando os 
efeitos benéficos para a saúde das populações5

.
No mesmo ano, pautado pelas discussões sobre promoção da saúde no 

âmbito nacional e internacional, surge no Recife o Programa Academia da 
Cidade (PAC), instituído e implementado pelo Decreto Municipal nº 19.808, 
de 03 de abril de 2003. Este, se tornou Política Municipal de Promoção da 
Saúde pela portaria nº 122/2006, de 28 de setembro de 2006, e se caracteriza-se 
como uma estratégia de promoção da saúde, com ênfase na atividade física e na 
alimentação saudável. 

O Programa ganha ainda mais força quando da aprovação da Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), no ano de 2006, a qual ratifica a 
institucionalização da promoção da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).  
Levando-se em consideração o conceito de saúde ampliado e a valorização 
da abordagem epidemiológica, nesta Política foram eleitas áreas temáticas 
prioritárias, dentre as quais se destaca o estímulo à prática de atividade física, 
reflexo da importância conferida a um modo de viver ativo como fator de 
promoção e de proteção da saúde1

.
Em 2011, na perspectiva de fortalecer ainda mais as ações de promoção da 

saúde no Brasil, o Ministério da Saúde lança o Programa Academia da Saúde, 
através da Portaria nº 719, de 07 de abril. Seu principal objetivo é contribuir 
para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação 
de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis6.

Este Programa tem como base iniciativas nacionais já existentes, tidas 
como experiências exitosas no âmbito da promoção da saúde, como o PAC de 
Recife. E vem, ultimamente, reforçando cada vez mais a relevância de programas 
que estimulam a prática de hábitos saudáveis, a partir do desenvolvimento de 
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atividades sistemáticas em espaços públicos. Isso torna possível a concretização 
do acesso da população a escolhas saudáveis, tanto em função da valorização 
cultural do corpo, como pela crescente consciência de que muitas formas 
de adoecimento e morte podem ser evitadas apenas movimentando o corpo 
regularmente. A prática de atividades físicas acaba resultando num modo de 
vida ativo e prazeroso, que efetivamente contribui para a promoção da saúde 
das pessoas7.

Dessa forma, este capítulo objetiva descrever a experiência do Programa 
Academia da Cidade, no Recife, mediante análise de documentos que tratam do 
Programa, bem como das vivências como profissional nos polos e, mais tarde, 
como membro do núcleo gestor do PAC, o que possibilita o relato e descrição 
dessa experiência. 

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada no período de novembro de 
2011 a fevereiro de 2012, a partir de consultas bibliográficas realizadas através 
do indexador Lilacs e Scielo, utilizando-se a palavra-chave academia da cidade, 
o que resultou em cinco artigos.  Foram realizadas pesquisas nas bases de dados 
do Ministério da Saúde, através do portal da saúde/publicações, o que resultou 
em duas publicações. E foram consultados documentos disponibilizados pela 
gerência do PAC, que resultou em seis produções. Quanto às considerações 
éticas, este trabalho é parte da pesquisa intitulada “Determinantes da adesão e 
não adesão ao Programa Academia da Cidade, Recife-PE”, que foi aprovada 
pelo Comitê de Ética do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz – PE, 
sob o número 07/2011. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Origem do Programa

Com o objetivo de proporcionar à população no Parque da Jaqueira 
sessões de ginástica aeróbica e atividades de lazer como forma de incentivar a 
prática de atividade física regular e permanente, em 1987 foi lançado o “Projeto 
Viva Melhor”. Este projeto foi concebido como um projeto-piloto naquela 
localidade8

. 
Nove anos depois, em 1996, foi estabelecida uma parceria entre a Secretaria 
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de Saúde/Prefeitura Municipal do Recife e a Escola Superior de Educação Física 
da Universidade de Pernambuco8, que permitiu realizar uma pesquisa, através 
da aplicação de questionário com pessoas que faziam exercício em um parque 
público do Recife. 

Os resultados revelaram que 74% dos entrevistados faziam exercícios de 
forma errada. Assim, foi identificada a necessidade da Educação Física exercer 
o papel que lhe cabia com relação à orientação de grupos populacionais quanto 
à prática da atividade física, na perspectiva da promoção da saúde. Nesse 
contexto, é lançado um projeto de extensão acadêmica, intitulado “Exercício 
e Saúde”, projeto de exercício físico desenvolvido em espaços públicos já 
existentes no município9. Esse projeto foi desenvolvido no Parque da Jaqueira, 
na Praça Jardim São Paulo, na Praça do Hipódromo e na sede da Universidade 
de Pernambuco8.

Nas eleições municipais de 2000, foi construído um plano de governo 
cuja principal defesa era a inversão de prioridades, baseada em uma gestão 
democrática e participativa. Surge então a procura pelo atendimento das 
necessidades concretas da comunidade, com foco na saúde pública e na 
promoção da saúde, que se contrapunha ao modelo vigente: hospitalocêntrico, 
voltado para a cura em detrimento da promoção; insuficiência de espaços 
públicos de lazer e prática de atividade física na cidade, e com indicadores 
crescentes de violência crescentes9.

Naquele momento, ao assumir o governo uma nova gestão, emerge o 
desejo de transformar o Programa de Extensão Acadêmica, já com outro nome, 
como uma ação dentro do organograma da Secretaria de Saúde, e isso foi um 
grande salto de qualidade, pois o projeto passou a ser um Programa dentro da 
Secretaria Municipal de Saúde. Assim surge o PAC, no ano de 2002, como 
resultado de diálogos intersetoriais envolvendo inicialmente a Secretaria de 
Saúde, a Secretaria de Turismo e Esportes, a Universidade de Pernambuco e a 
Universidade Federal de Pernambuco. 

O projeto “Exercício e Saúde” foi uma intervenção que não poderia ficar 
nos muros acadêmicos, precisava ser ampliado, tornando–se acessível a todos, 
e para isso precisava tornar-se um programa público com suas especificidades, 
características e diretrizes, se adequando à realidade institucional e à realidade 
da população em geral.  
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Programa Academia da Cidade: regulamentação, objetivos e funcionamento 

O PAC foi implantado em 2002 e regulamentado a partir dos alguns 
decretos e portarias, apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Portarias e decretos que regulamentaram o PAC

 

O Programa se caracteriza como uma estratégia da Política Nacional de 
Promoção da Saúde com ênfase na atividade física e alimentação saudável, 
tendo como princípios norteadores a autonomia do sujeito, o protagonismo 
social; a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a transversalidade, a saúde 
e o lazer como direitos do cidadão. Tem, como objetivo geral, contribuir para 
a promoção da saúde coletiva através da prática de atividades físicas, lazer e 
orientação para adoção de hábitos alimentares saudáveis, potencializando o uso 
dos espaços públicos, promovendo o protagonismo social, visando à melhoria 
da qualidade de vida da população recifense10.  

O PAC tem como público-alvo toda a população do Recife, em todas as 
faixas etárias, com participação no programa a partir da adesão voluntária. Suas 
intervenções ocorrem em locais públicos requalificados, denominados polos; 
em equipamentos de saúde, tais como centros de atenção psicossocial (CAPSs), 
albergues terapêuticos, unidades de saúde da família, centros de saúde/unidades 
básicas de saúde; equipamentos sociais; e, ainda, em outros espaços públicos 
identificados como possíveis para a atuação do Programa. Suas ações são de 
responsabilidade da equipe de profissionais de educação física10

.
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Funcionamento do Programa no Polo

As ações desenvolvidas pelo Programa são: avaliação física e orientação 
nutricional, diversas atividades corporais, como jogos, lutas, danças, ginástica, 
esportes; além de palestras, rodas de diálogo, seminários, passeios interpolos 
e intermunicipais, passeios ciclísticos, estímulo à participação em orçamento 
participativo e em conferências municipais. Além de participação em 
competições atléticas, discussões sobre as datas comemorativas do calendário 
da saúde, entre outras ações que são desenvolvidas a partir de parcerias e 
articulações intra e intersetorial, como intervenções sistemáticas em conjunto 
com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família10

. 
Essas ações são desenvolvidas nos turnos da manhã, tarde e noite, de 

05:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 20:00 horas de segunda a sexta-feira, sendo 
estes horários distribuídos entre os polos (05:30 às 08:30/17:00 às 20:00) e nos 
equipamentos saúde (CAPS ou Comunidades) (09:00 às 11:30/14:00 às 16:30), 
ajustados de acordo com os locais e planos de atuação construídos pela equipe 
do Programa e pactuados com a comunidade.  

Para ingressar no PAC não é preciso fazer inscrição ou cadastro, sendo 
realizado um acolhimento pela equipe do polo/comunidade (profissionais, 
acadêmicos e usuários), que apresenta o Programa, suas características, seu 
funcionamento e busca, de uma maneira geral conhecer esse novo participante. 

Os usuários são orientados e estimulados pelos profissionais a realizar a 
avaliação física, mas, esse procedimento não é obrigatório, ficando a decisão 
final com os mesmos.  Essa ação é comumente incitada, pois possibilita uma 
aproximação do profissional com o usuário, o conhecimento mais específico 
sobre o indivíduo que está sendo atendido, reconhecendo suas características, 
potencialidades e limitações. Para execução da avaliação física, tem-se como 
base uma ficha-padrão, de preenchimento obrigatório, que busca informações 
referentes aos aspectos sociodemográficos, de estilo de vida e aptidão física, que 
posteriormente são apresentadas e discutidas junto aos usuários, em formato de 
relatório11

. 
O processo para a implantação dos polos do PAC nas comunidades tem 

como base os seguintes critérios: ter sido apontado em Conferências: saúde, 
educação, criança/adolescente, juventude, outras; ter sido eleito prioridade 
no orçamento participativo; estar localizado em regiões de Zonas Especiais 
de Interesse Social; estar localizado em região com alguma cobertura da rede 
de saúde; ter viabilidade técnica para a execução da obra de requalificação do 
espaço público. 

Vale destacar dois polos que possuem características diferenciadas: o 
primeiro está localizado no Centro Médico Ermírio de Moraes, com uma 
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intervenção específica para diabéticos e hipertensos em situação aguda, por 
meio de prescrição de exercícios físicos, orientação alimentar e reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica, denominado “Projeto Bom Dia”. 

Neste, a equipe responsável pela intervenção tem caráter multidisciplinar 
com profissionais e acadêmicos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e 
articulação direta com outros profissionais do Centro. Entre as atribuições desta 
equipe está a realização de avaliações sistemáticas dos usuários, e uma vez que 
for constatada melhoria da condição de saúde, os mesmos são encaminhados 
aos polos tradicionais, levando em consideração a localização mais adequada. 

O segundo é denominado “Polo Experimental”, foi implantado em 2011, 
a partir do Acordo de Cooperação firmado entre o PAC e a Escola Superior 
de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Neste, são desenvolvidas 
atividades sistemáticas das ações do PAC (similares às que acontecem nos 
polos tradicionais), confrontando a prática com a teoria produzida na instituição 
acadêmica, buscando a qualificação das intervenções, se adequando aos desafios 
no âmbito da promoção da saúde e fortalecendo as pesquisas acadêmicas.

Em pesquisa que buscou identificar o perfil dos usuários dos Polos do PAC, 
quanto a aspectos sociodemográficos e de estilo de vida, foram identificados 
predominância do sexo feminino e da faixa etária de 40 a 49,9 anos11

.  Destaca-
se também que mais da metade dos usuários tem, pelo menos, 11 anos de estudo, 
e ocupações bastante diversificadas. De modo geral, são pessoas não tabagistas, 
que em sua maioria não fazem uso de bebidas alcoólicas, possuem boa condição 
de sono, com um histórico positivo de prática de atividades físicas.  Quanto ao 
perfil de morbidade familiar e doenças crônico-degenerativas autorreferidas, as 
mais frequentes foram hipertensão, diabetes e artropatias. Quanto aos principais 
objetivos ao ingressar no PAC, identificou-se, em sua maioria, melhorar a saúde, 
a qualidade de vida e emagrecer11

.
O público essencialmente feminino revela dois aspectos importantes: o 

primeiro, que o PAC tem conseguido atingir um público que historicamente 
não se envolve com a prática regular de atividade física; e o segundo que é 
a necessidade de implementar estratégias que atinjam os indivíduos do sexo 
masculino, com atividades que sejam admitidas como possibilidades para este 
público11

.
Matéria publicada na revista Radis, corrobora a pesquisa de Lemos11, 

afirmando que a baixa participação dos homens nas aulas é notável: em turmas 
de 20 pessoas, dificilmente eles somam mais de dois representantes. Recife tem 
experiência para superar esse desafio. Por exemplo, quando a profissional de 
Educação Física Elisa Guerra começou a trabalhar no polo da Ilha do Joaneiro, 
notou que apenas mulheres frequentavam as aulas, enquanto os homens se 
limitavam a correr na pista que circunda a praça. Elisa relata que os homens 
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sentiam vergonha de se juntar ao grupo, e assim decidiu criar uma turma 
especialmente para eles, com exercícios mais fortes, em circuito, inspirada no 
treinamento físico militar. Nos primeiros dois dias, só apareceram dois alunos; 
hoje, cada turno tem em média doze homens. “Não participava da aula porque 
só tinha mulher”, confirma Edson Santos, um dos que só corriam em volta da 
praça. O colega de turma Otávio Henrique da Silva também foi chamado a 
participar. “Emagreci cinco quilos em um ano, tenho mais resistência, mais 
força, alongo melhor”, enumera. “Agora, quando os homens passam e veem a 
aula já se interessam”, festeja Elisa12

. 
A pesquisa sobre o perfil dos usuários dos polos do PAC também identificou 

a necessidade de investir no desenvolvimento de atividades para as faixas etárias 
mais jovens, como crianças e adolescentes, encontrando estratégias que possam 
atrair pessoas das mais diversas idades, considerando suas características 
e necessidades, além de procurar uma maior participação da população com 
menor nível de escolaridade que, por conseguinte, pode representar um público 
com menos acesso a este tipo de atividade11

.

Funcionamento do Programa nos Centros de Atenção Psicossocial

Além das intervenções sistemáticas nos polos, outro segmento de atuação 
do PAC é a intervenção dos profissionais de Educação Física junto aos CAPS para 
usuários com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas (CAPSad). 
Esses espaços de convivência e tratamento, criados segundo as diretrizes do 
SUS, têm como objetivo promover a integração social e familiar, através de 
uma gama de atividades terapêuticas e projetos individuais, estimulando a 
autonomia e exercício da cidadania dos usuários.

Nesse contexto, a atuação do profissional de Educação Física constitui-
se numa prática inter e multidisciplinar, caracterizada, principalmente, pela 
intervenção através da expressão corporal, por ações individuais ou coletivas, 
que aproximem os indivíduos de uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, são 
objetivos desta prática, nos CAPSs: organizar atividades físicas/práticas corporais 
voltadas ao reestabelecimento, autoconhecimento, interação e reinserção social; 
resgate da cultura e expressão lúdica das pessoas, promovendo reflexões acerca 
das relações interpessoais ocorridas nos ambientes das vivências, bem como as 
suas representações sociais; discussão da corporeidade e benefícios da prática 
de atividade física para a manutenção da saúde; valorização do diálogo para a 
resolução de conflitos/ situações-problema e realização de atividades e tomada 
de decisões coletivas e a ressignificação do corpo como ferramenta de expressão 
e representação individual.
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As intervenções são propostas em caráter de vivências corporais lúdicas 
relacionadas aos jogos esportivos, jogos populares, jogos de salão, caminhadas, 
sessões de alongamento e discussão de textos, nas quais são abordadas e 
enfatizadas problemáticas relacionadas à convivência, priorizando sobretudo o 
que se refere à solução coletiva de situações-problema baseadas no diálogo, no 
respeito à opinião, participação, colaboração e individualidade de todos. 

Partindo da compreensão do funcionamento do sistema de saúde como 
rede (indicando a necessidade de referenciar e contrarreferenciar os serviços de 
saúde), além da preocupação fundamental com o caráter integrador/socializador 
da prática da atividade física nos CAPSs, é realizada ação de encaminhamento 
dos usuários para a prática de atividade física nos polos tradicionais. Esta tem se 
mostrado uma estratégia de “desmame” e, principalmente, de condução de uma 
prática instituída em um ambiente específico (CAPS) para o dia a dia do usuário 
do serviço e na sua vida particular. 

Neste contexto, tem-se a participação do PAC no CAPS infantil Zaldo 
Rocha, que atende crianças com transtornos mentais de 0 a 15 anos incompletos, 
onde a atividade física auxilia no tratamento das dificuldades motoras, de 
linguagem e de interação. O PAC faz-se presente também no CAPS álcool e 
drogas Eulâmpio Cordeiro, que trabalha com dependentes químicos, conforme 
destaca o professor Leonardo Wanderley Delgado, nesses espaços a Educação 
Física é ferramenta de socialização. “A atividade física permite que se expressem 
com o corpo”. E acrescenta: “É uma experiência pioneira de aplicação da 
Educação Física. Abre um novo campo para nós”12

. 

Funcionamento do Programa nas Comunidades

Na perspectiva de ampliação para além dos Polos e CAPS, o Programa 
desenvolve ações em diferentes equipamentos de saúde e sociais, segundo as 
orientações da PNPS que define o desenvolvimento de ações na rede básica de 
saúde e na comunidade, como específicas de programas de promoção à saúde 
com foco na atividade física13

.  
Estas ações são denominadas “Comunidade” e foram implantadas pelo 

PAC, em 2009, visando ampliar sua atuação para o território, a partir de 
articulações e pactuações estabelecendo parcerias com a Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) via os grupos de educação em saúde1 , equipes do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), associações de moradores, igrejas, entidades 
religiosas e lideranças comunitárias. 

Para a inserção dos profissionais nas Comunidades faz-se necessário: 

1 Destacam-se os grupos de idosos, gestantes, adolescentes, crianças, mulheres, hipertensos e diabéticos.
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articulação com o Distrito Sanitário (apoio integrado ao território)/Gerência de 
Território/Políticas do Distrito/Parceiros; articulação com a equipe de Unidade 
de Saúde /Programa de Agente Comunitário de Saúde/Parceiros; identificação 
de grupos na Unidade/Comunidade; identificação das possibilidades de espaço 
para desenvolvimento das atividades;  diagnosticar as necessidades e interesses 
dos grupos e, por fim, uma proposta de planejamento em conjunto com a 
unidade e grupo a ser atendido, para construir coletivamente possibilidades para 
sua implementação e execução.

Após esse processo, as ações podem ser realizadas nos seguintes formatos: 
atividades sistemáticas, atividades pontuais e projetos. Entre as atividades 
sistemáticas, destacam-se a prática/orientação de atividades corporais no âmbito 
da atividade física e do lazer, respeitando a especificidade de cada realidade, 
além da formação de grupos de convivência, duas vezes por semana, em cada 
Comunidade.

No caso das atividades pontuais, são desenvolvidas discussões/orientações 
com a comunidade sobre a relação da atividade física com o processo saúde-
doença-cuidado e rodas de diálogo. Já em relação aos projetos, tem-se o 
Emagrecimento Saudável, PACriança, PAC Servidor (Guarda Municipal do 
Recife saudável) e PAC na Reabilitação. 

Cita-se, como exemplo, o grupo “Razão de Viver”, formado por idosos 
com hipertensão e diabetes, tratados na Unidade de Saúde da Família Bianor 
Teodósio, no bairro de Dois Unidos.  O grupo surgiu por iniciativa dos agentes 
comunitários e, segundo relato de D. Elina (82 anos), ajudou-a na melhoria da 
qualidade de vida em geral, percebido nesta fala: “Estava cheia de dor quando 
vim, porque sofro de osteoporose, mas melhorei desde que entrei no grupo”12. 
Todas essas iniciativas têm como objetivo atender o máximo de pessoas, em 
toda a sua diversidade com relação às características sociodemográficas e de 
estilos de vida. 

O PAC, seja em qual espaço for: polo, CAPS ou Comunidade, guarda em 
si uma abordagem que associa o conhecimento ao uso de tecnologias leves2 
, em consonância com o conceito de cidadania e autonomia necessárias ao 
desenvolvimento social. Por outro lado, apresenta algumas fragilidades, comuns 
a boa parte dos programas sociais coordenados pelo poder público, tais como: 
ausência de dotação orçamentária própria, com vistas a conferir maior poder 
de sustentabilidade;  a necessidade de uma maior integração as outras ações de 
promoção da saúde, a exemplo da Estratégia Saúde da Família cujas estratégias 
estão intimamente relacionadas às atividades previstas pelo PAC9. 

2 Tecnologia leve é expressar um processo de produção da comunicação, das relações, de acolhimento, de 
autonomização, de vínculos que conduzem ao encontro dos usuários com as necessidades de ações na saúde14.
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Até o ano de 2009 o PAC foi totalmente financiado pela Prefeitura do 
Recife, tendo o custo aproximado de treze milhões de reais. Atualmente, o 
financiamento das obras de implantação dos novos polos está sendo executado 
em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, através de convênio 
com a Secretaria Estadual das Cidades, permanecendo o custeio e gestão do 
Programa sob a responsabilidade do Município9.

Atualmente, é composto por trinta e nove polos, distribuídos nos seis 
distritos sanitários, com a previsão de implantação de mais 3 polos até o final 
de 2013. São mais de 80 equipamentos de saúde e sociais nas comunidades 
e 21 CAPS com atuação sistemática dos profissionais do Programa, como 
demonstrado no Gráfico 1. 

           
            Ao longo desses onze anos desde a sua criação, o PAC vem estimulando 
um aumento da participação popular nos espaços públicos de lazer, utilizando-se 
de atividades culturais nos polos que entraram para o calendário da comunidade 
local e assim o Programa alcançou uma avaliação positiva da comunidade. 
Agregou, nesse tempo, alguns produtos/prêmios, como ter sido finalista no 
Prêmio David Capistrano Filho – Humaniza SUS – 45 ações com êxito no 
país, em 2004. Além disso, o Programa obteve o 2º lugar nas solicitações do 
Orçamento Participativo de 2006; 1º lugar no II Concurso Cidades Ativas, 
Cidades Saudáveis, promovido pela Organização Panamericana de Saúde 
(Opas), Centre for Disease Control (CDC) e a Fundación Ciudad Humana 
de Bogotá, Colômbia, em 2005. E recebeu também uma avaliação do CDC 
como intervenção bem sucedida na saúde e referência para implantação de um 
programa de atividade físicas em San Diego/Califórnia, USA10.

Simões et al15, após estudo sobre o PAC, concluiram que o Programa é 
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“uma iniciativa modelo”, com impacto efetivo no incentivo às atividades físicas 
e de lazer em área urbana. Constataram que um usuário da Academia é onze 
vezes mais propenso a realizar atividades físicas no nível recomendado, no 
horário de lazer, do que uma pessoa que nunca participou do programa. 

Na avaliação com observação direta do uso dos espaços públicos, com 
aplicação do método System for Observing Play and Recreation in Communities 
(Soparc), foi constatada uma maior frequência de uso dos parques com 
PAC, quando comparados a outros sem o PAC. Identificou-se também uma 
predominância de usuários que faziam atividade física intensa nos parques com 
o Programa16.

No estudo com os profissionais do Programa, a maioria relatou que o 
Programa exigiu conhecimentos novos para atuar na função. Outros aspectos 
destacados foram que o Programa é muito importante para a comunidade, 
tendo como aspecto fundamental o estímulo para a adoção de um estilo de vida 
saudável; além de que o PAC tende a crescer. Os profissionais se mostraram 
satisfeitos com o Programa, mas apontaram algumas dificuldades, como: 
aquisição/manutenção de materiais, formação/capacitação profissional e 
violência no local das atividades17.

Os mesmos autores realizaram um inquérito com usuários e não 
usuários do PAC, em que mais da metade conheciam o Programa através da 
visualização de um polo e os demais  o conheciam por meio de outras pessoas. 
Nesse contexto, intervenções ambientais e na área de políticas públicas são 
particularmente importantes para a promoção da atividade física, porque ambas 
são elaboradas para influenciar grandes grupos populacionais por meio da oferta 
de espaços e serviços públicos. A maioria das pessoas entrevistadas relatou estar 
satisfeita com o Programa, mas, no caso de melhorias, precisa-se estar atento 
à necessidade de promoção da infraestrutura, incluindo aquisição de materiais 
novos, maior divulgação e melhoria da qualidade das aulas. Por fim, mais da 
metade acredita na expansão e crescimento do Programa18.

De acordo com a pesquisa “Avaliação de Efetividade de Programas de 
Atividade Física no Brasil” uma dificuldade encontrada no processo avaliativo 
das pesquisas realizadas no Programa, no Recife, foi a não existência de 
informações prévias à sua implantação ou de uma linha de base que permitisse 
avaliar seus impactos. Optou-se, portanto, por amplo conjunto de metodologias, 
visando mensurar essas diferentes dimensões e captar informações oriundas de 
diferentes atores envolvidos no processo8.

No seu desenvolvimento, o PAC experimentou diversas transformações, 
que confirmaram a afirmativa de Fraga e Wachs7, destacando a atividade física, 
no âmbito do serviço público de saúde, como uma das dimensões da promoção 
da saúde, defrontando-se diariamente com transformações institucionais, 
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culturais e pessoais em andamento na sociedade, que caminham para a crescente 
conscientização da importância da relação entre atividade física e os processos 
de saúde-doença. 

Nesse processo, percebe-se, a partir dos resultados encontrados, uma 
busca por alinhar a teoria (seja no aspecto técnico-científico, quanto no 
institucional) com as ações práticas de promoção da saúde, e assim, o PAC 
acumula muitos avanços, como também muitos desafios, como apontados por 
usuários, professores e pesquisadores, para sua manutenção e expansão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo surgido como um projeto de extensão acadêmica, o PAC pede 
passagem e se consolida como uma estratégia da PNPS, regulamentado através 
de decretos, portarias e concurso público para profissionais, o que potencializa 
a sua institucionalização. Pensado do ponto de vista de sua definição, objetivos, 
diretrizes e funcionamento, busca alinhar essa teoria com as ações desenvolvidas 
na prática. Sendo acompanhado por um sentimento de satisfação por parte de 
usuários e professores, além do arcabouço teórico e prático, o PAC torna-se 
referência para replicação, que já ocorre no âmbito Estadual (Academia das 
Cidades) e Nacional (Academia da Saúde), com possibilidades de expansão 
internacional (comunidades de San Diego/USA).

É inegável que o PAC avançou desde sua criação, foi colocado frente a 
grandes desafios, o que colabora para sua qualificação e sustentabilidade, e 
promove um acúmulo de expertise no desenvolvimento de ações no âmbito 
da promoção de estilos de vida saudáveis. Contudo, ainda há necessidade de 
desenvolver pesquisas para aprofundar as metodologias de análises que tenham 
como foco programas de promoção da saúde, contribuindo para a potencialização 
do planejamento e adequação desses Programas aos seus objetivos, metas e às 
necessidades da população atendida.
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PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL: O CASO DA 
VACINA DE DNA CONTRA O VÍRUS DA FEBRE AMARELA

RESUMO

Diante da necessidade de se produzir mais inovações tecnológicas voltadas à saúde 
pública no Brasil, o presente estudo analisou o processo de desenvolvimento da vacina 
de DNA contra o vírus da febre amarela, ocorrido na Fiocruz-Pernambuco, entre 2005 e 
2008. A vacina, já patenteada, obteve resultados promissores, incluindo a sobrevivência 
de 100% dos camundongos no desafio letal com injeção intracerebral do vírus. No 
presente estudo, foram elaboradas estruturas analíticas e os dados foram coletados 
mediante entrevistas, análise documental e de registros em arquivos. Verificou-se que, 
no ano 2000, a organização era muito mais voltada à geração de conhecimentos do que 
de tecnologias; mas, a partir de 2002, ocorreram eventos que levaram ao estabelecimento 
das parcerias e das linhas e técnicas de pesquisa que possibilitaram a invenção: adoção 
de nova estratégia, contratação de consultor de universidade estrangeira, criação de 
laboratório, priorização de alocação de recursos, captação de recursos em projetos 
colaborativos, manutenção de instalações em padrões de qualidade, seleção de 
profissionais com habilidades complementares e incorporação de novas tecnologias de 
pesquisa. O processo inventivo da vacina envolveu um fluxo de informações alcançado 
mediante significativo esforço individual dos inventores para obtenção e síntese de 
informações das seguintes fontes: formação educacional dos inventores, experiência 
em instituição estrangeira, ferramentas de bioinformática, literatura científica, análise e 
experimentação dentro da organização e em instituições parceiras, além da realização 
de invenções menores como subsídio à invenção maior. Assim, para que haja maior 
produção de inovações tecnológicas voltadas à saúde pública no País pode ser 
necessária a construção e/ou expansão das aptidões das instituições de pesquisa por 
meio de mudanças nos seus vários aspectos organizacionais, a realização de parcerias 
com instituições nacionais e – principalmente – estrangeiras, e o esforço dos inventores 
na percepção e solução de problemas de magnitudes variadas, por meio da síntese de 
informações de diversas fontes.

Palavras-chave: Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde, Inovação Organizacional, 
Desenvolvimento de Vacinas, Academias e Institutos.

INTRODUÇÃO

A falta de novas e eficazes tecnologias em saúde para o combate às doenças 
que afligem as populações carentes é um dos fatores que contribuem para as 
disparidades na saúde mundial.¹ Por outro lado, a inovação tecnológica voltada 
à saúde pública pode ter um impacto positivo no desenvolvimento industrial 
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do país; o que, no caso do Brasil, possibilitaria a redução da vulnerabilidade 
do sistema público de saúde a possíveis flutuações nos preços de insumos de 
saúde no mercado internacional.2,3 No entanto, enquanto a pesquisa científica 
brasileira na área da biotecnologia em saúde tem alcançado ótimos resultados, 
o patenteamento nessa área tem sido irregular, com poucas descobertas 
científicas feitas no País na área das doenças negligenciadas sendo “traduzidas” 
em produtos reais.4,5 Assim, é preciso aumentar a produção de inovações 
tecnológicas voltadas à saúde pública, no Brasil.

Diante disso, tendo em vista o caráter específico do processo inovador 
(que varia conforme o ramo industrial, o tipo de inovação, o país e o tipo do 
produto),6,7 e focalizando as condições que regem a “oferta” de novas tecnologias, 
o presente estudo buscou responder à seguinte pergunta: como ocorre o 
processo de Programa e Desenvolvimento (P&D) na geração de tecnologias 
que possibilitam inovações radicais de produto, no campo das vacinas, na área 
das doenças negligenciadas, atualmente, no Brasil?

O presente estudo analisou o caso da vacina de DNA contra o vírus da 
febre amarela, desenvolvida entre 2005 e 2008 no Departamento de Virologia 
e Terapia Experimental do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, unidade 
da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco. A nova vacina utiliza uma das 
abordagens mais recentes e inovadoras neste campo – a imunização genética 
– e foi testada no Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos da Fiocruz e na 
Universidade Johns Hopkins, EUA, obtendo resultados bastante promissores. 
Ela foi capaz de induzir, no sistema imune de animais, respostas semelhantes 
àquelas induzidas pela 17DD, a vacina convencional; e de forma surpreendente, 
fez sobreviver 100% dos camundongos ao desafio letal com injeção intracerebral 
do vírus.8 Em função dos significativos resultados alcançados e das vantagens 
potenciais das vacinas de DNA em relação às vacinas tradicionais – como maior 
estabilidade, maior facilidade de fabricação, transporte e conservação, e maior 
segurança9, –  a invenção tem despertado o interesse do setor produtivo nacional 
e internacional. A mesma já teve seu pedido de patente depositado no Brasil e na 
União Europeia, Estados Unidos da América, Canadá, Índia, e países da África 
e da América do Sul. Atualmente, estão em processo de negociação parcerias 
com empresas, visando à realização das próximas etapas do desenvolvimento 
da vacina.

O objetivo geral do presente estudo foi analisar o processo de 
desenvolvimento da vacina de DNA contra o vírus da febre amarela. Os 
objetivos específicos foram: a) descrever e analisar a evolução organizacional 
que possibilitou a invenção da vacina; b) descrever os processos de P&D 
relacionados à invenção da vacina e analisar os seus respectivos fluxos de 
informação.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Há vantagem na utilização da estratégia de pesquisa de “estudo de 
caso” quando se levanta uma questão do tipo “como” ou “por que”, sobre um 
conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem 
pouco ou nenhum controle.10 O presente estudo de caso teve caráter descritivo 
e analítico, e foi baseado em proposições teóricas das seguintes disciplinas: 
a) Gestão estratégica – a teoria das aptidões dinâmicas11, em associação ao 
modelo do instituto de pesquisa12 e aos modelos de organização profissional 
e diversificada13; b) História da tecnologia – o modelo de síntese cumulativa14, 
em associação a conceitos do método de análise da solução de problemas15. A 
técnica específica de análise utilizada foi a de adequação ao padrão10. Neste 
sentido, foram desenvolvidas estruturas analíticas para inovação organizacional 
em instituições de pesquisa e para fluxo de informações no processo inventivo, 
que corresponderam aos padrões utilizados no estudo. 

Foram realizadas entrevistas abertas e semiestruturadas com quatro 
sujeitos: dois pesquisadores e uma estudante participantes das pesquisas 
relacionadas à vacina, e um ex-gestor do CPqAM. Convencionou-se denominá-
los de “pesquisador médico”, “biólogo molecular”, “diretor do Centro” e 
“estudante de graduação”, nas referências aos sujeitos de pesquisa.

Foram analisados os seguintes documentos relacionados ao caso: projeto 
técnico encaminhado ao National Institute of Health (NIH), notificação de 
invenção, pedido de patente da vacina de DNA, draft de artigo científico sobre a 
vacina, plano de gestão para as próximas fases do projeto da vacina, documentos 
referentes ao plano quadrienal 2001-2004 da Fiocruz, plano quadrienal 2005-
2008 da Fiocruz, relatórios de atividade do CPqAM de 1997 a 2008, Relatório 
de atividade da Fiocruz do ano 2000, registros em arquivos do Núcleo de 
Planejamento, Assessoria de Comunicação e Núcleo de Inovação Tecnológica 
do CPqAM, artigos jornalísticos e científicos relacionados ao caso,e edições do 
boletim Informe CPqAM desde 2002 até 2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inovação tecnológica: história, conceitos e características

Durante a maior parte da história da humanidade, as atividades práticas 
foram aperfeiçoadas por “melhoradores de tecnologia”, os quais não conheciam 
nenhuma ciência, nem tampouco teriam obtido disso uma grande ajuda, caso 
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conhecessem.16 Algumas exceções ocorreram durante a história, como na 
experiência da Escola de Alexandria, na Antiguidade, e no período da Revolução 
Puritana da Inglaterra, no século XVII, em que a ciência produziu conhecimento 
útil para a tecnologia. Outro marco na história foram as universidades de 
pesquisa criadas na Alemanha, no século XIX.17 

A relação entre ciência e tecnologia se modificou definitivamente com a 
“Segunda Revolução Industrial”, no final do século XIX, quando os progressos 
da física conduziram à energia elétrica, os avanços da química levaram às novas 
anilinas sintéticas e os da microbiologia deram origem a melhorias significativas 
na saúde pública. Essa tendência acelerou-se no século XX, com mais tecnologia 
realmente baseada na ciência,16 levando ao surgimento dos laboratórios de 
pesquisas industriais como principal “locus” da inovação tecnológica.11

Em que pese este papel das empresas e dos seus laboratórios na inovação 
tecnológica, as universidades e institutos de pesquisa públicos e privados 
também tiveram uma função nesse processo. Na realidade, tanto o laboratório 
de pesquisa industrial como a estação experimental agrícola e a universidade 
de pesquisa, que emergiram na segunda metade do século XIX, foram os 
responsáveis pela institucionalização do processo de transformação do capital 
intelectual e físico em novo conhecimento e nova tecnologia.12

Segundo o Manual de Oslo,18 uma inovação tecnológica de produto 
é a implantação/comercialização de um produto com características de 
desempenho aprimoradas, de modo a fornecer ao consumidor serviços novos 
ou aprimorados. A inovação tecnológica de produto pode assumir duas formas: 
produtos tecnologicamente aprimorados e produtos tecnologicamente novos. 
Estes últimos são produtos cujas características tecnológicas ou usos pretendidos 
diferem daqueles dos produtos produzidos anteriormente. Esse tipo de inovação 
muitas vezes é chamado de “radical”.18

Segundo Edquist,7 

os processos através dos quais surgem as inovações tecnológicas 
são extremamente complexos; eles têm a ver com o surgimento e a 
difusão de elementos de conhecimento (i.e., possibilidades científicas 
e tecnológicas), bem como com a ‘tradução’ destes em novos produtos 
e processos de produção.

 Conforme afirma Dosi19, estudos empíricos têm sugerido que o processo de 
inovação é caracterizado pelo crescente papel de insumos científicos, razão pela 
qual a crescente complexidade das atividades de P&D têm tornado o processo de 
inovação uma questão de planejamento a longo prazo para as empresas e demais 
organizações. Dosi comenta que as atividades localizadas entre a “ciência” e a 
“produção” (ou seja, na “tecnologia”), tendo como objetivo o progresso técnico, 
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ainda apresentam muitos procedimentos e características semelhantes à ciência. 
Assim, seriam caracterizadas pela atividade de resolução de problemas através 
de linhas definidas pela natureza do paradigma tecnológico.19 Isso nos leva à 
questão do processo inventivo.

O processo inventivo

Usher elaborou modelos para o surgimento da novidade e para a invenção 
estratégica.14 Usher preocupou-se mais em analisar a natureza do processo 
inventivo e as forças que influenciavam os eventos em nível técnico, sendo 
proponente da teoria denominada “síntese cumulativa”.20 O processo social da 
inovação consistiria, na sua totalidade, de atos de discernimento de diferentes 
graus de importância e em muitos níveis de percepção e pensamento, que 
convergiriam, no decorrer do tempo, em direção a sínteses massivas.14 O 
modelo de Usher para o processo de surgimento da novidade seria composto de 
uma sequência genética de quatro passos:

1. A percepção de um problema, que é concebido como um padrão 
incompleto e insatisfatório, sendo tipicamente uma necessidade não satisfeita. 

2. A “preparação do palco”, no qual são apresentados ao indivíduo 
todos os dados essenciais para uma solução. Isso ocorreria mediante alguma 
configuração fortuita nos eventos ou no pensamento, dependendo de pura sorte 
ou da contingência mediada por um esforço sistemático de se achar uma solução 
por tentativa e erro. 

3. O ato de intuição, pelo qual as relações são percebidas de uma maneira 
nova e a solução essencial do problema é encontrada. 

4. A “revisão crítica”, no qual as novas relações são totalmente dominadas 
e efetivamente trabalhadas em todo seu contexto, e a solução, portanto, estudada 
de maneira crítica e aprendida como uma técnica de pensamento ou ação.

 Gibbons e Johnston15 descreveram as características das informações 
que contribuíram para a resolução dos problemas técnicos. Para isso, isolaram 
“unidades” de informação, e então classificaram cada uma delas de acordo com: 
1) a fonte de onde o solucionador do problema obteve diretamente a informação; 
2) o conteúdo substantivo da informação; e 3) o seu impacto na resolução do 
problema. As fontes das informações, por sua vez, foram classificadas em três 
categorias gerais: a) pessoais: já possuídas pelo solucionador do problema no 
início da inovação, e desenvolvidas principalmente no curso de sua experiência 
e educação; b) internas: buscadas pelo solucionador do problema durante a 
inovação, e adquiridas dentro da empresa em que era empregado; c) externas: 
buscadas pelo solucionador do problema durante a inovação, e adquiridas fora 
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da empresa em que era empregado. Para cada uma dessas categorias gerais, 
foram desenvolvidas várias classificações de fontes específicas de informação.

Inovação e organização

Não teríamos chegado ao avanço tecnológico atual sem o desenvolvimento 
de novos caminhos na organização de estruturas capazes de guiar e apoiar a 
P&D.11 Nesse sentido, a mudança organizacional poderia ser entendida como 
um suporte ao avanço tecnológico. Uma teoria emergente que se mostra útil 
para o estudo da inovação organizacional é a das aptidões dinâmicas das 
empresas.11 O autor apresenta essa teoria focalizando três aspectos diferentes, 
mas relacionados, de qualquer empresa: sua estratégia, sua estrutura e suas 
aptidões essenciais.11 

O conceito de estratégia aponta para um conjunto de compromissos 
assumidos por uma empresa ao definir e racionalizar seus objetivos e os 
modos como pretende persegui-los. Parte deles pode ter sido registrada 
por escrito e outra não, mas todos integram a cultura administrativa de uma 
empresa. Mudanças importantes na estratégia podem requerer uma mudança 
na estrutura da empresa. A estrutura envolve a forma de organização (ilustrada 
pelo organograma) e a forma de governo da empresa (como as decisões são 
efetivamente tomadas e levadas adiante), determinando o que a empresa faz 
de fato, dada a sua ampla estratégia. As mudanças na estrutura destinam-se 
possivelmente a mudar e a aumentar as coisas que uma empresa é capaz de 
produzir bem – o que conduz ao conceito de aptidões essenciais.11 

O elemento-chave do conceito de aptidões organizacionais essenciais de 
Nelson é a noção de hierarquia de rotinas organizacionais. As rotinas construídas 
e praticadas dentro de uma organização definem um conjunto de habilidades 
organizacionais e como estas são coordenadas, bem como os procedimentos 
decisórios de alto nível para escolher o que deve ser feito nos escalões inferiores. 
Essas rotinas explicam o bom desempenho das empresas, pois definem as ações 
que ela é capaz de fazer com segurança. Um fator ambiental que pode influenciar 
grandemente a vida das organizações é o aparecimento de uma nova tecnologia 
potencialmente superior à vigente; e  um mau desempenho pode se tornar um 
fator motivador de mudanças nos diversos aspectos da organização.11

Ruttan12 apresenta um modelo do instituto de pesquisa, em que os processos 
de produção internos estão relacionados ao ambiente externo no qual ele opera. 
Esses processos de produção envolvem a transformação do fluxo financeiro e 
do estoque de recursos humanos e físicos em processos intermediários. Esses 
processos são, por sua vez, transformados em produtos finais. 
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Entre os processos intermediários está a “liderança administrativa”, 
relacionada à capacidade do Diretor, não só de contratar pessoas qualificadas, 
mas de atuar proativamente para que o esforço de pesquisa ocorra de forma 
concertada, visando achar soluções para os problemas técnicos e sociais.12 
Como “conteúdo do programa”, entende-se o conjunto de linhas e projetos de 
pesquisa da instituição. Como “ligações”, ou “networking”, estão os contatos 
e relacionamentos com indivíduos e instituições externas ao laboratório de 
pesquisa – outros cientistas, laboratórios, usuários dos serviços e fontes de apoio. 
Quanto à “tecnologia ou metodologia de pesquisa”, por ser um item dinâmico 
e apresentar um fluxo contínuo de evolução, o programa de pesquisa deve 
ser organizado de tal modo que a equipe de profissionais tome conhecimento 
dos avanços em seus campos e naqueles intimamente relacionados12. Outra 
constatação útil do modelo apresentado por Ruttan diz respeito ao principal tipo 
de produto final relacionado à instituição de pesquisa: informação – que pode 
ocorrer na forma de novo conhecimento ou nova tecnologia gerada.

Para compreendermos as peculiaridades da estrutura organizacional de 
uma instituição de pesquisa, é de grande utilidade o modelo de configurações 
de Mintzberg et al.13. Entre as partes de uma estrutura organizacional estão 
o “núcleo operacional” – base da organização, onde estão as pessoas que 
desempenham o trabalho básico de fabricar produtos e prestar serviços –, e 
o “ápice estratégico” –, de onde todo o sistema é supervisionado por um ou 
mais gerentes em tempo integral. Há seis modelos de configurações, entre os 
quais está o de “organização profissional”, que se adequaria às universidades, 
hospitais e, por semelhança, às instituições de pesquisa em geral. Neste tipo 
de organização o núcleo operacional é sua parte principal e as hierarquias 
administrativas podem ser paralelas e separadas: uma para os profissionais 
(democrática e de baixo para cima), e outra para a equipe de apoio (de cima 
para baixo).13

Outro aspecto elucidativo da teoria de Mintzberg diz respeito aos tipos 
de coordenação. A organização profissional baseia-se na coordenação por 
padronização de habilidades e de conhecimento, o que é atingido principalmente 
por meio de treinamento formal. Assim, as capacidades dos profissionais são 
aperfeiçoadas por meio da padronização dos próprios trabalhadores: transmite-
se a eles algum conhecimento, habilidade ou norma – o que ocorre normalmente 
fora da organização, como na universidade onde realiza sua formação –, o que 
então serve de subsídio para o trabalho. A coordenação então é atingida quando 
os vários operadores aprenderam o que esperar uns dos outros, ou seja, quando 
há um conhecimento mútuo de suas habilidades e rotinas. Outra configuração 
descrita por Mintzberg é a de “organização diversificada”, que é caracterizada 
por um conjunto de unidades semi-autônomas, unidas por uma estrutura 
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administrativa central. Uma tarefa importante da administração central, neste 
tipo de organização, é desenvolver a estratégia corporativa geral.13

O ambiente da Fiocruz 

A área de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico das unidades da 
Fiocruz apresentava, no ano 2000, várias deficiências: a pesquisa desenvolvia-
se, predominantemente, em um processo de trabalho de base individual e 
monodisciplinar; o financiamento da pesquisa ocorria mediante orçamento 
regular do Tesouro e programas internos da Fiocruz; nas unidades de pesquisa 
biomédica havia grandes dificuldades quanto ao espaço físico disponível; a 
oferta de equipamentos era satisfatória, mas não o uso racional dos mesmos, 
em função da baixa utilização de equipamentos de alto custo; as relações da 
pesquisa com o desenvolvimento tecnológico eram ainda escassas e não havia 
orientação política para estabelecer processos visando este vínculo; eram 
poucos os recursos financeiros destinados especificamente ao Desenvolvimento 
Tecnológico; a Fiocruz não possuía uma cultura institucional focada na 
finalidade do Desenvolvimento Tecnológico.21 Entre os anos de 1997 e 2000, a 
quantidade de publicação indexada geral da Fiocruz totalizou 2.833, com uma 
média anual de 708,25. Com relação aos depósitos de pedidos de patente da 
Fiocruz no Brasil para o mesmo período, estes totalizaram 27, com uma média 
anual de 6,7522. A razão entre patentes e publicações ficava, então, em menos de 
1 patente para cada 100 publicações. 

Todos esses pontos também seriam problemas críticos enfrentados pela 
unidade da Fiocruz em Pernambuco, cujo conteúdo do programa de pesquisa era 
caracterizado por aptidões que estavam muito mais voltadas à produção final de 
conhecimento do que de tecnologia – até o ano 2000 o Centro ainda não havia 
depositado nenhum pedido de patente1*.  Em 1997, as linhas de pesquisa, se 
somadas por cada departamento, formavam um total de 51, entre as quais apenas 
cinco possuíam algum objetivo relacionado ao desenvolvimento tecnológico. 
Portanto, menos de 1/10 do total de linhas.23  Em 2002, com a unificação das 
linhas de pesquisa, havia duas, dentre o total de 16, que continham algum 
objetivo de desenvolvimento tecnológico; portanto, um percentual um pouco 
maior que cinco anos antes. Além disso, nas linhas de pesquisa do CPqAM 
havia uma predominância das doenças parasitárias e bacterianas e dos estudos 
de vetores, enquanto a virologia ou as viroses não eram enfocadas.24

  * Registros em arquivo do núcleo de Inovação Tecnológica do CPqAM.
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O Aggeu Magalhães tinha uma história de pesquisa básica muito pouco 
aplicada, salvo raras exceções. [...] tinha um forte acúmulo na área das 
pesquisas básicas e relacionadas às endemias locais: leishmaniose, 
enfaticamente filariose, esquistossomose, e assim por diante. Tinha 
mais recentemente absorvido um grupo de saúde coletiva que também 
desenvolvia pesquisa, mas tinha um componente de ensino forte2* 

As mudanças na organização

A partir do ano 2000 ocorreu uma série de eventos que se mostraram 
necessários para a construção das aptidões que possibilitaram a invenção da 
vacina. No Quadro 1 é feita uma análise dessas mudanças organizacionais, 
e em cada uma das células do Quadro estão citadas as fontes que respaldam 
a informação apresentada. Além dessas fontes, também foram usadas as 
entrevistas realizadas, cujos trechos serão apresentados no decorrer da análise 
do Quadro.

De acordo com o Quadro 1, a percepção de um desempenho insatisfatório da 
Fiocruz e da Unidade, bem como as demandas sociais existentes e o surgimento 
das novas tecnologias de pesquisa, tiveram alguma influência na motivação de 
certas mudanças organizacionais que levaram à invenção da vacina (primeira e 
segunda colunas, da esquerda para a direita). 

Pessoas, atores, estavam achando que havia um certo grau de 
desperdício, de pouco foco em relação ao protagonismo da Fiocruz no 
campo da saúde pública nacional – seja na área de ciência e tecnologia, 
seja no campo da prestação de serviço, seja no campo da produção*.

E com certeza, naquela época, um dos problemas gritantes de saúde 
pública que cobrava de todo mundo – das pessoas que trabalham 
seja na prestação de serviço, seja na produção de conhecimentos e 
de tecnologias – uma postura mais proativa, era especificamente em 
relação à dengue. O problema estava assumindo uma abrangência 
imensa, e aqui em Pernambuco – particularmente na Região 
Metropolitana – estava devastando o território com um crescimento 
absurdo no número de casos*.
 
[A epidemia assumia] proporções assustadoras em Pernambuco25

          As mudanças nos recursos, especificamente no capital intelectual 
(dirigentes eleitos e consultor contratado) foram fundamentais para a construção 
das aptidões que possibilitaram a invenção da vacina. Os novos dirigentes 
viabilizaram mudanças na estratégia tanto no nível da organização diversificada 
que é a Fiocruz, como na organização profissional que é a Unidade CPqAM. 

  * Entrevista com o diretor do Centro.
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Mais do que outras coisas, o grande desafio do Plano Quadrienal foi 
tentar mudar a cultura, a cabeça das pessoas em relação à sua prática, 
à sua ação. [...] principalmente na cabeça dos pesquisadores, a idéia 
de que a sua ação precisava ter um foco mais claro no que diz respeito 
aos impactos no quadro sanitário. [...][O Plano tornou-se] quase um 
‘mantra’, ou cartilha, quase o manual de procedimentos da gestão 
Paulo Buss. [...]conseguiu incutir nas unidades a importância de que 
elas pautassem as suas ações e os seus esforços nas necessidades de 
saúde pública do País, naquilo que é a razão de existir da Fiocruz. 
[...] Eu assumi [a direção do CPqAM] com uma confiança e com o 
compromisso de dar prosseguimento e desenvolver esse Plano no que 
diz respeito ao Nordeste e às vocações do Aggeu Magalhães3*.

 A formulação de suas prioridades [do CPqAM], nos últimos doze 
meses, guiou-se pelas agendas governamentais do setor e procurou 
obedecer as diretrizes do Plano Quadrienal da atual gestão da Fiocruz26.
[Paulo Buss] entendia a questão da inovação como uma ‘keyword’, 
uma palavra absolutamente estratégica no sentido de orientar a 
capacidade instalada, as inteligências da Fiocruz, a capacidade de 
pesquisa, de produção de conhecimento, de formação de recursos 
humanos e produção de medicamentos – insumos de um modo geral 
de saúde pública*.

A inovação em Saúde requer a constituição de um Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (SNCT&I/S) conduzido pelas lógicas 
complementares dos sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I) e de Saúde, articulando as necessidades sociais à capacidade 
nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&DT) e 
observando os princípios e prioridades do SUS. Nessa perspectiva, 
a Fiocruz vem mobilizando suas unidades no cumprimento de sua 
missão – produção de conhecimentos, insumos, ensino, inovação e 
referência27.

            Os novos dirigentes e a nova estratégia proporcionaram a realização 
de mudanças tanto na forma de governo quanto na forma de organização da 
Unidade; incluindo alguma centralização de decisões no ápice estratégico e a 
criação do Laboratório de Virologia, responsável pela invenção da vacina. Cabe 
ressaltar, entretanto, que o projeto principal do Laboratório não era a vacina 
contra febre amarela, mas a vacina contra a dengue.

[O novo diretor do CPqAM] queria montar uma infraestrutura que 
fosse voltada a alguma coisa nova, [...] diferente do que já estava sendo 
feito, [...] diferente do que já existia4**. 
Eu achava que faltava alguma coisa [no CPqAM] no sentido daquilo que 
o Paulo Buss e que aquela Gestão propugnava: um forte componente 
de P&D com uma perspectiva de inovação olhando especificamente 
para o quadro epidemiológico, no nosso caso, regional*. 

  * Entrevista com o diretor do Centro.
  ** Entrevista com o pesquisador médico.
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[Foram priorizadas] áreas de inovação, áreas emergentes que estavam 
mais na linha do plano quadrienal e menos no modelo anterior. [...] 
Uma série de demandas havia ali. Tinha muita gente querendo outros 
departamentos dentro dali, [...] achavam que se devia ampliar o 
laboratório de A, B ou C. [...] aquela área não ia ser nada a não ser um 
laboratório novo, o que terminou por ser aprovado e feito.[...][A ideia 
era] colocar o Aggeu no mapa, pelo menos, da pesquisa da dengue no 
mundo. (informação verbal)*. 

A busca pelas condições de desenvolvimento de uma vacina genética 
para a dengue no Recife, pelo seu impacto sociossanitário, justifica o 
investimento que estamos realizando28.   

Com a nova estrutura organizacional e o capital intelectual representado 
pelo novo consultor, pôde-se captar os recursos financeiros e adquirir o capital 
físico necessário para realizar as pesquisas, bem como contratar os profissionais 
do novo laboratório. 

[O edital do NIH] pedia para se estudar resposta imunológica de 
vacinas contra determinados agentes, e havia uma lista de uma série 
de agentes, [...] o repertório de opções tinha uns 50 ou mais, [...] dentre 
esses tinha a febre amarela”. 

[O pesquisador médico pensou em] envolver o Recife, no caso a 
Fiocruz do Recife, a [Universidade] Johns Hopkins, e a Johns Hopkins 
Cingapura, que era um laboratório [...] que tinha um forte componente 
de base matemática. [...] E ele achava que isso criaria uma sinergia 
interessante. [...] A infraestrutura do LaViTE foi toda bancada pelo 
‘grant’: os equipamentos, as bolsas, o próprio laboratório – piso, ar 
condicionado, sistemas de água, de filtro –, câmara fria, computadores, 
tudo foi comprado, montado, com esses recursos advindos do grant. 
[...] Sem dúvida nenhuma foi um elemento diferenciador na história 
do Aggeu**.

 

            Com esses novos recursos humanos, viabilizou-se a implantação de 
novas rotinas na organização, tanto pela padronização de habilidades oriundas 
do treinamento formal dos novos profissionais, como pela coordenação 
proporcionada pela prática de troca de conhecimentos dentro da equipe. 

De certa forma, eles já foram escolhidos de modo que o conhecimento 
de um completasse o conhecimento de outro.*

[O grupo de profissionais contratados] era extremamente jovem e 
capacitado, [...] com densidade científica, [...] mas com experiência 
em desenvolvimento tecnológico. [...] [Há hoje no LaViTE] um grupo 
consolidado que tem muito clara a importância de produzir insumos, 
produtos, técnica, métodos que possam gerar benefícios à população.**



166  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA                                                                                                                     

      

Transformações nas 
áreas de biologia 
molecular e 
biotecnologia exigiam 
um esforço da 
instituição para manter 
sua competitividade. 
(BUSS; GADELHA, 
2002) 

Percepção de 
desempenho 
insatisfatório da 
Fiocruz quanto à 
geração de 
conhecimentos e 
tecnologias capazes de 
serem incorporadas em 
novos produtos e 
práticas de saúde. 
(FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 
2000a; FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 
2000b; GADELHA, 
2000) 

Estratégia 

Na organização diversificada:  
 Adoção de nova estratégia pela 

Administração Central da Fiocruz, mediante 
elaboração do Plano Quadrienal da nova 
gestão e documentos subseqüentes, quando 
o tema da inovação passou a figurar como 
eixo central da estratégia organizacional. 

 Aprovação do Plano Quadrienal e 
documentos complementares em instâncias 
decisórias coletivas da Fiocruz. 
(BUSS; GADELHA, 2002; FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2001b; FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2005) 
Na unidade (organização profissional):  

 Adoção dos postulados do Plano Quadrienal 
pelo novo Diretor do CPqAM. 
(CPQAM: ..., 2002; EDITORIAL, 2002) 

O surgimento de novas 
tecnologias, 
representadas por 
modernos e caros 
equipamentos de 
laboratório. 

A epidemia de Dengue 
em 2002 em 
Pernambuco cobrava 
uma resposta por parte 
do CPqAM, e 
representava risco de 
perda de legitimidade 
da instituição. 

Estrutura/ 
forma de 
organização 

No núcleo operacional:  
 Criação do Laboratório de Virologia e 

Terapia Experimental do CPqAM 
(LaViTE). 

 Criação do Núcleo de Plataformas 
Tecnológicas do CPqAM (NPT). 
(INFRA-ESTRUTURA ..., 2002; NÚCLEO 
..., 2006; CPQAM ..., 2003; EDITORIAL, 
2003) 
 

Estrutura/ 
forma de 
governo 

Na divisão da tomada de decisão : 
 Centralização de algumas decisões no ápice 

estratégico (Direção do CPqAM), referentes 
a: contratação de consultorda Universidade 
Johns Hopkins,destinação de espaço físico e 
de vagas do concurso público para 
implantação do novo laboratório; 
desenvolvimento de aptidões 
organizacionais voltadas ao 
desenvolvimento tecnológico na área das 
viroses. 
(CENTRO DE PESQUISAS AGGEU 
MAGALHÃES, 2002; CPQAM... , 2002; 
registros de arquivos) 

Influência de novas 
tecnologias 

Feedback do 
desempenho 

Aspecto da 
organização 
impactado 

Mudança organizacional 

 Quadro 1 - Análise das mudanças organizacionais

Fonte: Elaborado pelo autor.

O surgimento de novas 
tecnologias, 
representadas por 
modernos e caros 
equipamentos de 
laboratório. 
(INFRA-
ESTRUTURA ..., 
2002; NÚCLEO ..., 
2006) 

A epidemia de Dengue 
em 2002 em 
Pernambuco cobrava 
uma resposta por parte 
do CPqAM, e 
representava risco de 
perda de legitimidade 
da instituição. 
(CPqAM..., 2002; 
CORDEIRO, 2008) 

Recursos 

No capital intelectual:  
 Novo grupo dirigindo o ápice estratégico da 

organização (Presidência da Fiocruz). 
 Nomeação de Diretor da Unidade 

comprometido com proposta da Presidência 
da Fiocruz. 

 Contratação de consultor da Universidade 
Johns Hopkins, com experiência na área de 
virologia e desenvolvimento tecnológico.  

 Contratação de pesquisadores com 
formações em áreas diversas e 
complementares, mediante critérios de 
mérito, e com os recursos do projeto 
aprovado peloNationalInstitutesof Health 
(NIH-EUA). 
(INICIATIVA ..., 2003; NOVOS ..., 2004) 
No fluxo financeiro:  

 Aquisição de recursos financeiros do NIH 
mediante projetos na área de virologia, 
envolvendo Universidade Johns Hopkins, 
Universidade de Cingapura e CPqAM.  
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Assim, pôde-se realizar as parcerias institucionais, estabelecer as linhas de 
pesquisa e apropriar as técnicas de pesquisa e desenvolvimento que levaram à 
invenção da vacina, incluindo a colaboração com Johns Hopkins, a pesquisa nas 
áreas de viroses e vacinas, e a técnica do design de genes e do uso do adjuvante 
Lamp.

[O LaViTE fez] dar movimento [...] a uma reviravolta no Aggeu, do 
ponto de vista da cultura, do olhar, das rotinas. [...] O que de mais perto 
do que estamos chamando de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que 
jamais o Aggeu teve. [...] Desses todos, o caso específico da vacina da 
febre amarela [...] é o melhor resultado que temos até hoje**.

A invenção da vacina

O processo inventivo da vacina envolveu um fluxo de informações 
alcançado mediante significativo esforço individual dos inventores, para a 
obtenção, união e síntese de informações de diferentes fontes, bem como para 
a realização de invenções “menores” (elementos de novidade), como subsídios 
ao processo inventivo maior*. 

O Quadro 2 detalha e analisa esse fluxo de informações, e foi elaborado 
com base nas fontes: entrevistas 29-32. Para iniciar o processo de invenção, 
foi decisiva a existência de pessoa com um conhecimento prévio – adquirido 
mediante experiência profissional em instituição estrangeira – capaz de levar à 
percepção de um problema; ou seja, à definição de objetivos de pesquisa que 
conduziram à invenção.

E ficávamos tentando aplicar novas tecnologias, novas ideias, tentando 
desenvolver vacinas contra essas outras doenças, onde não existe uma 
vacina, onde não entendemos muito bem o mecanismo de proteção, 
e fracassando nisso. [...] A ideia, o ‘approach’, foi: eu vou pegar uma 
situação onde sei que tem uma vacina e sei que ela funciona, vou tentar 
entender melhor como ela funciona e copiar isso para aplicar às outras, 
em vez de ficar só tentando, tentando, tentando. [...] Eu disse: ok, vou 
estudar como a vacina de febre amarela funciona e ver se consigo 
fazer uma sintética, tão boa quanto. [...] E estávamos vislumbrando, 
basicamente, transpor o aprendizado dessa vacina para dengue**. 

Já tinha experiência de fazer [vacinas com Lamp] para dengue, para 
oeste do Nilo, para HIV, para SARS, para uma série de outras coisas. 
Então já havia uma bagagem acumulada de uma série de coisas 
que haviam dado certo ou não dado certo, ou de como poderia ser 
melhorado em vários pontos**. 
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Eles já tinham trabalhos onde sabiam mais ou menos onde procurar a 
região maior [início e fim da sequencia]. O que nós fizemos foi tentar 
localizar na febre amarela qual seria a região correspondente à região 
de todos os vírus que já foram estudados. Inclusive o lugar de colocar 
LAMP também já estava exaustivamente definido pelo grupo, então 
nós só fizemos adaptar outro sistema [dos outros flavivirus] para o 
nosso sistema [do vírus da febre amarela]. [...] Então, baseado na região 
que eles acharam para outros vírus, olhamos e dissemos: é mais ou 
menos por aqui. Mas por aqui aonde?*** 

Na preparação do palco para a concepção da solução, precisou-se da 
capacidade de geração de dados internamente à organização (análises e 
predições com o uso de softwares de bioinformática), capacidade de obtenção 
de informações científicas produzidas externamente, e de síntese destas aos 
dados da bioinformática. Quanto à forma pela qual os dados sugeriram aos 
inventores a solução do problema percebido, houve atuação tanto da percepção 
direta quanto da construção imaginativa.

Então, usamos algumas ferramentas de bioinformática para predizer 
qual a melhor sequência provável pra aquilo. [...] Não tem nada de 
automático. [...] Ele diz qual é a região predita, [...] uma região inteira. 
Você é quem vai definir, dentro daquela região, o que é que você quer 
colocar no seu antígeno. [...] Aí você tem que recorrer à literatura, [...] 
os trabalhos que fizeram sobre outros vírus, [...] e começa a buscar 
quais são os sinais de transporte, até achar o mínimo sinal possível.*

Então, envolve essa coisa de tomar uma decisão que ainda hoje no 
nível do conhecimento que se tem, não é uma decisão puramente 
matemática, é uma decisão de momento. [...] Vem aquela parte do 
inconsciente, que talvez por isso que eu esteja também chamando de 
arte, de tentar buscar padrões que eu não consigo nem sequer raciocinar 
a nível lógico cartesiano, de dizer que é aqui por causa disso. [...] Então, 
eu preciso ter uma certa criatividade na hora de fazer essas decisões, 
porque eu usei determinados parâmetros e fiz uma determinada escolha 
que, vamos dizer assim, é um ‘chute’ calculado.**

Otimizei para humanos o nosso antígeno. [...] Troquei a sequencia 
do vírus agora, para sequencia humana. A sequencia de aminoácidos 
finais é a mesma, mas numa célula humana ela vai ser muito mais bem 
produzida do que na célula viral.*

Eu consideraria o método [de otimização de genes desenvolvido pelo 
biólogo molecular] um ‘trade secret’.**
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 Quadro 2 – Informações necessárias à invenção da Vacina de DNA

      Fonte: Elaborado pelo autor 
      Notas:
     (i) Elemento de novidade de autoria de um dos inventores, cujo surgimento seguiu passos específicos de    
     percepção do problema, preparação do palco e revisão crítica.
     (ii) Esta informação foi fruto de elemento de novidade representado pelos resultados iniciais da pesquisa  
     da vacina de DNA contra febre amarela.
     (iii) Elemento de novidade surgido em pesquisa anterior em Johns Hopkins University com a participa- 
     ção de um dos inventores.
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Para a revisão crítica (ou seja, o domínio da solução proposta), foi necessário 
realizar parcerias para adquirir alguns insumos e realizar experimentos não 
existentes internamente à organização; mas também necessitou-se da capacidade 
interna de realização de algumas análises e experimentações.

 
Então fiz a ‘back translation’ e achei a sequência. [...] Então, devo 
começar a partir daqui a desenhar um ‘primerzinho. [...] Eu defini 
visualmente onde eu queria. Depois, com bioinformática, a região 
exata.* 

Depois, é saber se a proteína que a gente deseja realmente está sendo 
feita. Depois, é saber se o sinal de tráfego molecular que a gente incluiu 
está realmente levando pro caminho que a gente deseja. **

Mas eu não sabia se funcionava. Estava pronto, estava aqui. Aí tinha 
que agora produzir este DNA em larga escala para enviar para Bio-
Manguinhos. E lá seria feito o ensaio em camundongo.* 

Como essa vacina se compara a nível imunológico com o vírus 
atenuado 17DD? [...] Ele (o sistema imune) reconhece a mesma coisa? 
É o mesmo lugar que está sendo reconhecido? [...] Qual a intensidade? 
E vimos que a imunogenicidade do vírus e da nossa vacina é a mesma. 
[...]  Agora, queremos saber se realmente protege contra o vírus.**

Deu 100%. Então nós dissemos: ‘espera aí, temos algo aqui muito 
bom’. Porque geralmente o resultado precisa de melhoramentos. [...] 
Geralmente tem que se mexer na dose, na formulação, num bocado de 
coisas para chegar na vacina final. Nós já começamos com uma coisa 
muito boa. [...] Foi acima do esperado, o resultado.*

Ok, nós temos uma formulação que pode ser viável, que parece ser 
tão boa quanto a que existe em uso hoje, com a vantagem de ser 
potencialmente muito mais segura, de não usar vírus, de não necessitar 
de refrigeração, de ser mais estável, de ser mais barato de produzir.** 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do caso analisado estar inserido em um contexto específico, 
seu estudo contribuiu para o entendimento do papel que as inovações 
organizacionais em instituições de pesquisa brasileiras podem ter na geração de 
inovações tecnológicas voltadas à saúde pública, no País. Demonstrou-se que 
mudanças na estratégia, estrutura, recursos e rotinas dessas instituições podem 
ser necessárias para o desenvolvimento das aptidões responsáveis pela geração 
de tecnologias inovadoras. Essas aptidões se referem aos aspectos de liderança 
administrativa, captação de recursos, “networking”, conteúdo do programa 
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de pesquisa, e apropriação de novas tecnologias/metodologias de pesquisa e 
desenvolvimento; sendo este último, provavelmente, especialmente responsável 
pelo sucesso da instituição no longo prazo.  

Além disso, verificou-se que, para se estabelecer o fluxo de informações 
necessário à geração desse tipo de tecnologia, no Brasil, pode ser preciso um 
significativo esforço dos inventores para unir informações de diversas fontes 
e realizar invenções “menores” como subsídio ao processo inventivo maior. A 
percepção do problema técnico pode ser muito favorecida por experiência pessoal 
prévia em instituições de pesquisa estrangeiras de excelência. A concepção 
da solução pode exigir a geração de dados internamente à organização e sua 
síntese com informações obtidas de fontes externas. E o domínio da solução 
proposta pode depender da realização de parcerias que garantam os insumos e 
experimentos necessários não existentes na organização. 

Assim, para que haja aumento da produção de inovações tecnológicas 
voltadas à saúde pública, no País, pode ser necessária a construção e/ou expansão 
das aptidões das instituições de pesquisa, por meio de mudanças nos seus vários 
aspectos organizacionais, a realização de parcerias com instituições nacionais 
e – principalmente – estrangeiras, e o esforço dos inventores na percepção e 
solução de problemas de magnitudes variadas, por meio da união e síntese de 
informações de diversas fontes.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ELEMENTO INDUTOR E 
POTENCIALIZADOR DOS PROCESSOS INTERNOS DE GESTÃO NAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE

RESUMO

O presente estudo trata do papel dos sistemas de informação organizacionais para 
as Instituições Públicas de Ciência e Tecnologia em Saúde – C&T/S. São abordados 
os sistemas de informação nas organizações, sob a ótica de suas características e 
potencialidades, relacionando os aspectos importantes que maximizam a gestão e os 
objetivos das instituições públicas. Inicialmente, busca-se explorar os conceitos teóricos 
básicos que subsidiam as etapas posteriores, e que permitem sedimentar o entendimento 
elementar sobre o tema. São apresentados os aspectos relacionados com a tomada de 
decisão, que permitem a melhoria da gestão organizacional e a resolução de problemas. 
Fatores que influenciam os sistemas de informação são explorados e caracterizados, 
objetivando a melhoria dos processos de trabalho e benefícios organizacionais. 
Desta forma, são analisados aspectos, classificação e características dos sistemas de 
informação que influenciam na melhoria dos processos internos de gestão. Conclui-se 
que a informação e o conhecimento são importantes instrumentos de mudança para 
instituições públicas brasileiras, pois, sua incorporação à base organizacional, permitirá 
que as organizações públicas sejam mais ágeis e eficazes na tomada de decisão, além de 
melhor preparadas para os novos processos de mudanças organizacionais. 

Palavras-chave: Sistemas de Informação, Tomada de Decisões, Gestão da Informação 
em Saúde.

INTRODUÇÃO

A questão principal que se coloca nos tempos atuais é como identificar e 
aproveitar as oportunidades que estão surgindo de uma economia internacional 
cada vez mais globalizada e interdependente. Sem dúvida, dentre as 
possibilidades apresentadas tem-se a informação e o conhecimento como molas 
propulsoras dessas oportunidades, permitindo, que, através do desenvolvimento 
tecnológico intensivo e, principalmente, da intensa incorporação sistemática 
do conhecimento, países industrializados tenham vantagens competitivas 
no mercado globalizado, onde apresentam altos índices de desenvolvimento 
econômico e social, que permitem diferenciá-los dos outros países¹.

Os avanços tecnológicos, em especial na área da tecnologia e de sistemas 
de informação, têm possibilitado de forma ímpar a disseminação acelerada do 
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conhecimento. Ocorre, então, um processo contínuo de aquisição de informação, 
distribuição e conversão em conhecimento, em especial num momento em que 
informação e conhecimento têm seus ciclos de realimentação acelerados².

As novas tecnologias da informação vêm-se difundindo pelo mundo, por 
meio de uma lógica que é a característica desse avanço tecnológico: a aplicação 
imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, conectando o mundo 
através da tecnologia da informação. O que caracteriza os avanços tecnológicos 
não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses 
conhecimentos e dessa informação para geração de novos conhecimentos 
que, incorporados à inovação tecnológica, permitem vantagem competitiva às 
organizações e aos países³.

A vantagem competitiva resulta, em última análise, da combinação efetiva 
de estratégia empresarial que valorize o conhecimento e a inovação, aliada às 
circunstâncias nacionais. As condições existentes no país podem criar o cenário 
no qual as organizações podem alcançar vantagem competitiva internacional, 
mas cabe às mesmas empresas aproveitarem-se desta oportunidade. Esta 
vantagem competitiva prospera fundamentalmente da melhoria, inovação e 
mudança4.

A gestão administrativa das instituições públicas precisa incorporar os 
elementos catalisadores da mudança organizacional como forma de obter a 
vantagem competitiva necessária para fazer face aos desafios do mercado. 

A incorporação do conhecimento e da informação permite estabelecer 
vantagem estratégica coorporativa, em que os sistemas de informação 
organizacionais são considerados a base de sua execução, pois permitem 
incorporar os elementos necessários para que uma instituição possa atingir os 
resultados esperados. A gestão organizacional precisa ser mais flexível e ágil 
do ponto de vista operacional, para fazer face aos novos desafios encontrados.     

No Brasil, o Modelo Organizacional adotado nas instituições públicas foi 
o sistema burocrático, que se caracterizou pela forte padronização e controle 
dos procedimentos e processos, mostrando-se eficaz quando o Estado tinha 
pouca finalidade, mas, devido ao inchamento de suas funções, tornou-se lento e 
pesado, trazendo diversos problemas relativos à gestão5. 

A administração pública burocrática se concentra nos processos legalmente 
definidos, sem considerar a alta ineficiência envolvida, pois acreditava-se que 
seria a maneira mais segura de evitar a corrupção e o nepotismo. As decisões 
ficaram restritas e com controles excessivos, privilegiando o controle de 
processos ao invés do controle por resultados, que é a principal orientação da 
administração pública gerencial6.

Com a passagem do Modelo Burocrático para o novo Modelo Gerencial, a 
Administração Pública se deparou com a necessidade de alcançar objetivos que 
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estejam relacionados com a sociedade. Para isso, uma organização pública que 
tenha como meta este pressuposto deverá ser mais flexível e comprometida com 
os anseios da população. 

No caso das instituições públicas ligadas à área de ciência e tecnologia 
em saúde (C& T/S), a complexidade dos sistemas internos de informação e a 
diversidade dos elos de comunicação se refletem na qualidade das pesquisas 
realizadas. Nessas instituições de pesquisa científica, tornam premente a 
necessidade de melhoria dos processos internos relacionados com a gestão das 
informações institucionais, passando pelos atores envolvidos em toda cadeia 
processual, e particularmente pelo gestor público. 

Neste contexto de mudança, as instituições públicas brasileiras tendem 
a utilizar, cada vez mais, por exemplo, os meios de comunicação como forma 
de garantir o avanço e a disseminação do conhecimento e o intercâmbio de 
informações generalizadas, capazes de acelerar a capacidade dos funcionários 
em compreender e entender esse processo de mudança mundial, atendendo, por 
consequência, a sua função social perante o Estado e a sua população.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

            O propósito de investigar os sistemas de informação como elementos 
indutores e potencializadores dos processos internos de gestão nas instituições 
públicas de C&T/S conduziu o desenvolvimento desse estudo. Trata-se de um 
estudo do tipo qualitativo, que, 

[...] geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise 
dos dados; seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva 
diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a 
obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 
pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, 
é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo 
a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe 
sua interpretação dos fenômenos estudados7.

Assim, buscou-se identificar, na base teórica conceitual, os temas 
diretamente relacionados com os sistemas de informação, notadamente 
nas instituições públicas de pesquisa científica. Enfatizou-se os fatores que 
influenciam os sistemas de informação e de como eles são explorados e 
caracterizados, objetivando a melhoria dos processos de trabalho e os benefícios 
organizacionais. No presente estudo, observou-se as principais referências 
teóricas produzidas sobre o tema, nos últimos anos. O período de estudo para 
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coleta de dados da pesquisa bibliográfica compreende os meses de maio de 
2005 a maio de 2006.

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 
aos investigados a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que se poderia pesquisar diretamente8. Na pesquisa bibliográfica, 
abordaram-se temas relacionados com os sistemas de informação, além de 
identificar os procedimentos relacionados com os fatores que influenciam a 
tomada de decisão; enfim, uma análise detalhada das etapas e dos processos que 
potencializam e induzem a melhoria dos processos de gestão organizacional das 
instituições públicas. 

Por fim, elaborou-se as conclusões finais do estudo, em que, através da 
análise das observações levantadas nas etapas anteriores, foi possível discutir 
o sistema de informação como o agente estratégico no processo de mudança 
organizacional das instituições públicas, buscando estabelecer reflexões que 
caracterizem a necessidade de melhoria da capacidade de gerenciamento e da 
tonada de decisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do estudo consideraram os seguintes aspectos: a exploração 
dos conceitos teóricos básicos; a abordagem dos sistemas de informação; os 
sistemas de informação e a gestão da informação para a tomada de decisão; 
os fatores que influenciam os sistemas de informação e as características e 
classificação dos sistemas de informação. 

A simples discussão do tema traz, como principal contribuição, uma 
profunda reflexão sobre o papel dos sistemas de informação no processo 
referente à tomada de decisão gerencial, objetivando aperfeiçoar e otimizar o 
desenvolvimento organizacional das instituições públicas brasileiras. 

A complexidade dos aspectos relativos aos modelos organizacionais 
implantados pelos órgãos públicos, que podem produzir reflexos no seu 
desempenho, não estão abrangidos neste estudo, contudo, não podem ser 
descartados.

O Serviço Público Brasileiro

Após a crise capitalista mundial dos anos 1970, começa-se a redefinir o 
papel do Estado no Brasil, passando-se paulatinamente do modelo burocrático 
para o gerencial, que tem como características a descentralização administrativa, 
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a delegação de autoridade e de responsabilidade ao gestor público, o rígido 
controle de desempenho, a otimização dos gastos públicos e a utilização de 
procedimentos mais flexíveis6. O propósito da reforma administrativa consiste na 
transformação de uma administração burocrática, que está baseada em controles 
formais de processos administrativos e gerenciais, em uma administração 
gerencial baseada na descentralização administrativa e no controle sistemático 
de resultados.  

Com o novo dimensionamento da Reforma do Aparelho Gestor do Estado 
Brasileiro, através da passagem do Modelo Burocrático para o novo Modelo 
Gerencial, a Administração Pública se deparou com a necessidade de alcançar 
objetivos que estejam relacionados com a sociedade. Para isso, uma organização 
que tenha como meta este pressuposto, deverá ser mais flexível e comprometida 
com os anseios da população. 

 Na administração pública brasileira o modelo adotado foi o burocrático, 
que se caracterizou pela forte padronização e controle dos procedimentos e 
processos, mostrando-se eficaz quando o Estado tinha pouca finalidade; mas, 
devido ao inchamento de suas funções, tornou-se lento e pesado, acarretando 
diversos problemas relativos à gestão5. 

Na administração pública burocrática há concentração nos processos 
legalmente definidos, sem considerar a alta ineficiência envolvida, pois 
acreditava-se que seria a maneira mais segura de evitar a corrupção e o nepotismo. 
As decisões ficaram bastante restritas e com controles excessivos, privilegiando 
as questões que envolvem o processo em detrimento dos resultados, que são a 
principal orientação da administração pública gerencial6.

As instituições públicas brasileiras precisam atentar para esta necessidade, 
através da participação ativa e do desenvolvimento de diferenciais estratégicos, 
fazendo parte da cadeia produtiva e do crescimento econômico nacional. 
Valendo-se desta premissa, Trosa9 alerta para a submissão do serviço público às 
evoluções fundamentais necessárias:

[...] o serviço público não pode ficar à margem (o que não significa 
submeter-se) de certas evoluções fundamentais: a globalização 
das trocas e especialmente dos intercâmbios de informação, das 
aspirações crescentes e mais complexas dos indivíduos cada vez 
menos submissos, a pressão da opinião pública e dos governos 
que procuram saber o que se passa com os serviços, a fim de ter 
maior capacidade de influir sobre a ação da administração e para 
a elevação do nível de qualificação e de cultura dos funcionários, 
que não se consideram mais como simples agentes.

              

Para Alecian e Foucher10, o serviço público deve mudar, e ele é o único que 
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pode fazê-lo corretamente, já que controla suas especificidades, ou seja, 

o serviço público deve, com esta finalidade, conduzir as mudanças 
em profundidade: adequação de suas metas, transformação 
completa de suas estruturas, provas de sua eficácia, melhoramento 
de sua eficiência. Essas mutações passam pelo desenvolvimento 
das competências gerenciais dos quadros, porque o gerenciamento 
é, por excelência, um instrumento de orientação da mudança.

O serviço público, de uma forma geral, não pode ficar à margem 
do processo de mudança. Uma instituição pública necessita desenvolver 
estratégicas tecnológicas necessárias para superar as dificuldades apresentadas. 
Assim, justifica-se a sua existência em termos financeiros, tanto para o governo, 
como para a sociedade em geral. 

Neste contexto, o serviço público tende a utilizar, cada vez mais, 
por exemplo, os meios de comunicação como forma de garantir o avanço e 
disseminação do conhecimento e do intercâmbio de informações generalizadas, 
capazes de acelerar a capacidade dos funcionários em compreender e entender 
esse processo de mudança mundial.  

Entretanto, apesar da aparente flexibilidade gerencial, o serviço público 
apresenta, na sua estrutura e formação gerencial, modelos de gestão que, 
através de entraves burocráticos, impedem e engessam a capacidade inovadora 
e produtiva da Instituição. Isto acontece não só do ponto de vista gerencial 
e administrativo, mas, sobretudo, do ponto de vista processual e burocrático 
que, através do controle excessivo dos procedimentos e processos, emperram 
a máquina administrativa institucional. Como parte importante deste processo, 
se faz necessário estudar os sistemas de informações existentes, na busca de 
alternativas que minimizem esses entraves. 

Conceitos teóricos básicos

Inicialmente, é importante distinguir dado de informação. “Dado é 
qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz 
a uma compreensão de determinado fato ou situação. Já informação seria o 
resultado da análise desses dados.”11 Por sua vez, o dado pode ser considerado 
como uma simples observação, uma expressão lógica de um estado ou de um 
fato isolado. A informação é a expressão lógica de um fato global, capaz de 
dotar os dados de relevância e propósito12. Portanto, o que distingue dado ou 
um conjunto de dados de uma informação é o conhecimento que ele propicia ao 
tomador de decisões, ou seja, a informação é a sistematização do dado, é o dado 
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trabalhado que permite a tomada de decisão.

Silva et al.13 apresentam o conceito de dado e de informação, onde:

Dado: qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si 
só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 
O dado é a descrição limitada do real, desvinculada de um referencial 
explicativo e difícil de ser utilizado por ser ininteligível.  
Informação: é o significado que o homem atribui a um determinado 
dado, por meio de convenções e representações.  Informação é a 
descrição mais completa do real associada a um referencial explicativo. 

Já conhecimento pode ser conceituado como a informação refinada, 
interpretada, categorizada, aplicada e revisada, ou seja, a análise da informação 
produz o conhecimento. Para Audy et al.14, o conhecimento envolve “uma 
combinação de instintos, ideias, informações, regras e procedimentos que guiam 
ações e decisões”. De Sordi12 acredita que conhecimento é a designação de uma 
informação valiosa obtida com base em reflexão, síntese e contextualização de 
outras informações. Sendo assim, pode-se conceituar saber como sendo o uso 
do conhecimento com experiência, para que a decisão seja tomada com maior 
efetividade. 

O dado sistematizado transforma-se em informação, que por sua vez, após 
análise, transforma-se em conhecimento, que através da experiência adquirida 
transforma-se em saber.   

A informação apresenta-se para qualquer instituição pública, como 
um recurso vital de desenvolvimento e importância significativa para o seu 
crescimento, pois acrescenta eficiência e controle técnico sobre os diversos 
subsistemas que existem na organização. Ela tem uma série de características 
que determinam seu valor para a instituição ou processo em análise. Audy et al.14 
identificaram as principais características da informação, conforme descritas a 
seguir:

a. Precisa: sem erros; em alguns casos, informações incorretas são gera-
das porque dados incorretos são lançados como entrada no processo 
de transformação (entra lixo, sai lixo).

b. Completa: contém todos os fatos relevantes no processo em análise.

c. Econômica: deve ser relativamente econômica para ser gerada, pois os 
tomadores de decisão deverão balancear o valor da informação com o 
custo para ser obtida.

d. Flexível: deve estar armazenada de modo a ser utilizada de formas 
diferentes e para apoiar processos distintos.
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e. Confiável: é dependente da confiabilidade dos dados de origem e dos 
métodos de coleta de dados.

f. Relevante: é importante para os tomadores de decisão optarem sobre 
um determinado processo ou decisão.

g. Clara (simples): deve ser simples; normalmente informações detalha-
das e complexas não são úteis aos tomadores de decisão, bem como 
devem estar filtradas em quantidades compatíveis com as necessida-
des e as capacidades de processamento do tomador de decisão.

h. Veloz: é entregue quando necessária, nem antes, nem depois. 

i. Verificável: deve permitir uma verificação por parte do tomador de 
decisão, quando necessário.

j. Acessível: deve ser facilmente acessível por usuários autorizados, no  
formato adequado e no momento certo.

k. Segura: segurança de acesso somente por pessoas autorizadas. 

Devido à importância da informação para as instituições públicas, estas 
características deverão ser sempre buscadas. As fontes utilizadas podem ser 
obtidas no próprio contexto organizacional interno, ou no meio ambiente onde 
a organização está inserida (externo).

Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação

No entendimento de Audy et al.14, é importante diferenciar Sistemas de 
Informação - SI e Tecnologia da Informação – TI. Alguns autores seguem a linha 
conceitual da Teoria Geral dos Sistemas, considerando que o termo SI abrange 
um conjunto de componentes inter-relacionados, neste caso, a TI é considerada 
apenas como infraestrutura de suporte para os SI. Outros já consideram o 
termo TI mais abrangente, pois envolve técnicas de implementação, formas 
de comunicação, uso e disponibilização dos recursos através de vários canais 
de comunicação (redes e internet), que podem compor uma base maior para 
o conhecimento. Todo sistema, usando ou não recursos de tecnologia da 
informação, que manipula dados e gera informação pode ser genericamente 
considerado sistema de informação15,16. 

Na realidade, acredita-se que TI é o lado tecnológico dos SI, que incluem 
software, hardware, banco de dados e redes. Contudo, não existe ainda uma 
consciência e concordância quanto à exata definição para ambos os termos ou 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA  I  183
     

para suas abrangências.14  
Para Oliveira11, sistema é um conjunto de partes integrantes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 
objetivo e efetuam determinada função. O’Brien17,18 avança no entendimento 
e acrescenta que sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que 
trabalham juntos rumo a uma meta comum recebendo insumos e produzindo 
resultados em um processo organizado de transformação. Já para Batista19 o 
termo sistema significa:

disposição das partes de um todo que, de maneira coordenada, 
formam a estrutura organizada, com a finalidade de executar 
uma ou mais atividades ou, ainda, um conjunto de eventos que se 
repetem ciclicamente na realização de tarefas predefinidas.

Um sistema possui três componentes ou funções básicas em interação, a 
saber:17,18

- Entrada: envolve a captação e reunião de elementos que entram 
no sistema para serem processados. Por exemplo, matérias-primas, 
energia, dados e esforço humano devem ser organizados para 
processamento.

- Processamento: envolve processos de transformação que convertem 
insumo (entrada) em produto. Entre os exemplos se encontram um  
processo industrial, o processo da respiração humana ou cálculos 
matemáticos.

- Saída: envolve a transferência de elementos produzidos por um 
processo de transformação até seu destino final. Produtos acabados, 
serviços humanos e informações gerenciais devem ser transmitidos a 
seus usuários.
 

 No que se refere às características atuais dos sistemas de informação, 
Laudon e Laudon20 as descrevem da seguinte maneira:

- grande volume de dados e informações;
- complexidade de processamentos;
- muitos clientes e/ ou usuários envolvidos;
- contexto abrangente, mutável e dinâmico;
- interligação de diversas técnicas e tecnologias;
- suporte à tomada de decisões empresariais;
- auxílio na qualidade, produtividade e competitividade 
organizacional.  

Outros acrescentam, ainda, que:
 
desta forma, será preciso planejamento, organização e qualidade nos 
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sistemas de informação para    atender a todas essas características e dar 
conta do objetivo, foco e inteligência empresarial das organizações20. 

As informações geradas pelos SI ajudam as pessoas e as organizações. 
Um sistema eficiente possibilita que a instituição pública consiga estabelecer 
estratégias coorporativas mais integralizadas, que permitem melhorar o seu 
desempenho interno, beneficiando-a como um todo. No caso das pessoas, os 
sistemas facilitam o acesso às informações, permitindo melhorar o trabalho 
desenvolvido cotidianamente.   

Laudon e Laudon20 apresentam diversos benefícios que as organizações 
procuram obter por meio do uso dos sistemas de informação. Entre eles, estão:

- suporte à tomada de decisão profícua;
- valor agregado ao produto (bens e serviços);
- melhor serviço e vantagens competitivas;
- produtos de melhor qualidade;
- oportunidades de negócios e aumento da rentabilidade;
- mais segurança nas informações, menos erros, mais precisão;
- aperfeiçoamento nos sistemas, eficiência, eficácia, efetividade, 
produtividade;
- carga de trabalho reduzida;
- redução de custos e desperdícios; e 
- controle das operações.

            A figura 1 apresenta as funções dos SI que, no entendimento de Audy 
et al. 14, são a coleta, o processamento, o armazenamento e a distribuição dos dados 
que, ao serem relacionados e contextualizados pelos usuários, proporcionarão 
as informações necessárias para a organização. Os autores definem assim essas 
funções como segue:

 - Coleta: consiste na obtenção e na codificação de dados que 
caracterizam entidades, eventos e previsões de eventos que sejam de 
interesse da organização.

- Processamento: transforma os dados de entrada em resultados ou 
dados de saída que sejam úteis para a organização.
- Armazenamento: é responsável pelo registro dos dados coletados e 
dos dados resultantes do processamento em um meio que permita sua 
recuperação para utilização futura pela organização.

- Distribuição: faz a disseminação dos dados dentro e fora da 
organização.

- Retroalimentação ou feedback: propicia ao sistema de informação 
um mecanismo de controle que monitora as saídas, compara com 
os objetivos do sistema e ajusta ou modifica as atividades de coleta 
e processamento com o intuito de manter os sistemas, atendendo aos 
requisitos para os quais foi desenvolvido.
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Figura 1 - Funções dos sistemas de informação

 

Fonte: Audy et al.14, adaptado pelo autor.

            
Sendo assim, fica fácil evidenciar que os benefícios providos pelos SI são 

extremamente interessantes, tanto para pessoas que trabalham nas organizações, 
como para as próprias empresas e instituições públicas, pois facilitam e dão 
segurança às decisões tomadas. 

Sistemas de Informação para a Tomada de Decisão

            A tomada de decisões pode ser definida como a habilidade para 
processar informações mediante uma análise lógica e objetiva do processo19. 
Esta habilidade deve se referir à melhor possibilidade de solução dos problemas, 
através do seu entendimento e da análise do conjunto de soluções possíveis. 
Para o autor19, resolver um processo em nível organizacional requer a influência 
dos seguintes fatores:

- do conhecimento e experiência de quem toma a decisão;
- do acesso à informação pelo tomador de decisão;
- do tempo disponível;
- do tipo de decisão;
- do risco envolvido;
- do conhecimento das ferramentas facilitadoras para a tomada de 
decisão e sua habilidade para usá-las;
- do seu nível de autoridade em tal cargo; e
- da posição ocupada pelo tomador de decisão na empresa (nível 
organizacional).
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Uma decisão pode depender do processo de escolha adequado para ter 
sucesso, inclusive quanto a suas fases básicas. As fases do processo decisório 
são as apresentadas a seguir11:

- identificação do problema;
- análise do problema, com base na consolidação das informações 
sobre ele. Para tanto, é necessário tratá-lo como um sistema;
- estabelecimento de soluções alternativas;
- análise e comparação das soluções alternativas, por meio de 
levantamentos das vantagens e desvantagens de cada alternativa, 
bem como da avaliação de cada uma dessas alternativas em relação 
ao grau de eficiência, eficácia e efetividade no processo;
- seleção de alternativas mais adequadas, de acordo com critérios 
preestabelecidos;
- implantação da alternativa selecionada, incluindo o devido 
treinamento das pessoas envolvidas; e
- avaliação da alternativa selecionada por meio de critérios 
devidamente aceitos pela empresa. 

           Nas decisões tomadas no nível organizacional é possível considerar 
que o processo decisório apresenta diferenças em termos dos atores envolvidos. 
Segundo Audy et al.14. As organizações podem ser divididas nos níveis 
operacional, tático e estratégico e, consequentemente, a tomada de decisão 
também pode ser classificada levando-se em conta esses níveis14. No quadro 
1 pode-se constatar esta classificação por nível de decisão, bem como as 
características gerais de cada nível.
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Quadro 1 – Classificação da tomada de decisão na base organizacional

     Fonte: Audy et al.14, adaptado pelo autor.

As decisões tomadas no nível operacional tendem a ser mais 
estruturadas; as tomadas no nível tático mais semiestruturadas e as 
tomadas no nível da administração estratégica não-estruturadas17,18.

A Gestão da Informação para a Tomada de Decisão

Segundo Oliveira11, decisão é a escolha entre vários caminhos alternativos 
que levam a determinado resultado. O processo de tomada de decisão implica 
no conhecimento prévio das condições básicas da instituição e de seu ambiente. 
Um SI eficiente apresenta uma visão ampla de alternativas que permite ao 
tomador de decisão obter as informações necessárias para uma boa decisão, 
permitindo gerenciar efetivamente as informações de forma a garantir diferentes 
alternativas e escolher a que melhor atende à organização.

Desta forma, dependendo de cada nível de administração, os SI devem 
gerir informações que atendam as necessidades dos tomadores de decisão. Gerir 
a informação é, simplesmente, decidir o que fazer com base na informação 
e decidir o que fazer sobre a informação. Isto nos leva a considerar que a 
quantidade de informação e os dados que dela provêm são, para a organização, 
um importante recurso que necessita e merece ser gerido. As informações, 
quando bem geridas, podem representar diferenciais competitivos importantes 
que caracterizam instituições preocupadas em se posicionar no mundo 
globalizado de hoje.
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É de vital importância para um país em desenvolvimento saber 
como comprar tecnologia, compreender o processo integral de sua 
transferência e estar em constante alerta para o que estiver sendo 
desenvolvido pelas demais nações, caso contrário o fosso tornar-
se-á intransponível. Um recurso básico para adquirir tal capacidade 
é a informação21.

Tais afirmações são vitais para um país que precisa avançar na pesquisa e no 
desenvolvimento como um dos seus principais caminhos para o desenvolvimento, 
sendo que a informação e a comunicação deverão estar sempre inseridas nesta 
proposição de mudança, pois a grande transferência de informação é essencial 
para o desenvolvimento sistemático das nações.  

A informação, no mundo atual, é considerada como o ingrediente básico 
do qual dependem os processos de tomada de decisão, mas se, por um lado, uma 
organização não funciona sem informação, por outro, é importante saber usá-
la para que a organização funcione melhor, de forma a tornar-se mais eficiente 
gerencialmente. A informação pode constituir-se em ferramenta de solução e 
resolução de problemas e, por consequência, aumentar a capacidade gerencial de 
análise e de tomada de decisão.

A gestão da informação nas empresas é um assunto que tem permeado 
discussões e publicações nas áreas, principalmente, de Administração, Ciência 
da Informação e Ciências da Computação e Comunicação22. No âmbito 
dessas considerações, Beuren23 apresenta, para a gestão da informação, uma 
sistematização de passos, descritos a seguir: 

[...] identificação de necessidades e requisitos de informação, 
coleta/entrada de informação, classificação e armazenamento 
da informação, tratamento e apresentação da informação, 
desenvolvimento de produtos e serviços de informação, distribuição 
e disseminação de informação, análise e uso da informação.

Em suma, a gestão da informação é entendida como a gestão eficaz de 
todos os recursos de informação relevantes para a organização, tanto os recursos 
gerados internamente como os produzidos externamente.

As instituições públicas, para atingir seus objetivos, devem levar em 
consideração três fatores: informação, pessoas e tecnologia da informação. 
No caso dos SI, esses fatores também estão marcadamente presentes. Onde 
a informação é considerada o dado principal de trabalho, as pessoas são 
consideradas como manipuladores desses dados e a tecnologia da informação 
como a ferramenta necessária para condensar esses dados.  Com isso, SI são 
aqueles sistemas que permitem a coleta, o armazenamento, o processamento, 
a recuperação e a disseminação das informações, apoiando as funções 
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operacionais, gerenciais e estratégicas das organizações na tomada de decisão. 

Fatores que influenciam os Sistemas de Informação

O sistema é um conjunto de partes que integram e interagem com o processo 
em si, para atingir um objetivo ou resultado. Dentro desse entendimento: Um 
sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir 
objetivos. Os próprios elementos e as relações entre eles determinam como o 
sistema trabalha. Os sistemas têm entradas, mecanismos de processamentos, 
saídas e feedback24.  

Os principais objetivos dos SI, no sentido macro, são:

- apoiar a política e a missão institucional da organização, na medida 
em que torna mais eficiente o conhecimento e a articulação entre os 
vários subsistemas que a constituem; 
- aumentar a capacidade dos gestores na tomada de decisões; 
- melhorar a capacidade de conhecimento do meio que envolve a 
organização; 
- interagir de forma sistemática com a evolução da estrutura 
organizacional, a qual se encontra em permanente adequação às 
exigências de mercado; 
- ajudar a formar uma imagem da organização, mostrando que ela 
trabalha de forma ordenada e profissional; e
- melhorar a comunicação interna e externa, através do acesso 
constante às informações disponibilizadas.

Em relação à melhoria dos processos de trabalho, os benefícios oriundos 
dos SI são determinados pelos seguintes pontos15:

- controlar suas operações funcionais;
- diminuir a carga de trabalho das pessoas;
- reduzir custos e desperdícios;
- aperfeiçoar a eficiência, eficácia, efetividade, qualidade e 
produtividade da organização;
- aumentar a segurança das ações;
- diminuir os erros;
- contribuir para a produção de bens e serviços;
- prestar melhores serviços;
- agregar valor aos produtos;
- suportar decisões profícuas;
- oportunizar negócios ou atividades; e
- contribuir para a inteligência organizacional. 

Para Audy et al.14 
o objetivo geral dos sistemas de informação é disponibilizar para 
a organização as informações necessárias para que ela atue em um 
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determinado ambiente. Estes objetivos podem ser desdobrados 
em três metas fundamentais, que podem ser alcançadas pelas 
organizações através do uso dos sistemas de informação. 

Já para Rezende e Abreu15 o maior objetivo dos SI, independente de seu 
nível ou classificação é “auxiliar os processos de tomada de decisões na empresa. 
Se os sistemas de informação não se propuserem a atender a esse objetivo, sua 
existência não será significativa para a empresa”.

De forma piramidal, os objetivos dos SI, relacionados com os níveis de 
estruturas organizacionais, podem ser descritos da seguinte forma: operacional 
(base da pirâmide), tático (meio da pirâmide) e estratégico (topo da pirâmide). 
Estes objetivos são atingidos através do suporte a cada nível decisório da 
organização.

Nota-se que os objetivos, independentemente do seu nível de classificação, 
estão relacionados com o auxílio aos processos de tomada de decisão nas 
instituições públicas, constituindo-se em ferramentas importantes para a solução 
de problemas que afetam a organização, como um todo.  

Do ponto de vista estratégico, os SI propiciam a integração entre as 
diversas áreas e processos da organização, bem como fornecem informações 
necessárias à tomada de decisão nos diversos níveis organizacionais, além de 
disponibilizar informações para a criação de produtos, serviços e formas de 
operação que propiciem auferir vantagem competitiva.

Classificação e Características dos Sistemas de Informação

Os SI atuais apresentam, como características importantes, o planejamento, 
a organização e a qualidade, que, juntos, maximizam os objetivos da 
organização. Para Audy et al.14, “há diferentes formas de classificar os sistemas 
de informação, entretanto, a classificação mais aceita agrupa os sistemas pela 
sua finalidade principal de uso e pelo nível organizacional”. Ou seja, no nível 
estratégico encontram-se os sistemas de informação executiva (SIEs); no nível 
tático, os sistemas de apoio à decisão (SADs) e de informação gerencial (SIGs); 
e por fim, no nível operacional encontram-se os sistemas de processamento de 
transações  (SPTs). 

Esta divisão está de acordo com as suas funções administrativas, pois 
os sistemas apresentam características próprias; mas,  quando tratadas de 
forma individualizada, resultam na criação de vários sistemas que ajudam à 
administração na tomada de decisão institucional. São sistemas relacionados 
com os níveis operacionais, tático e estratégico da organização. Estes sistemas 
têm as seguintes características:
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- Sistema de Informação Executiva (SIE) (Executive Information 
System): fornece informações aos executivos de uma forma rápida 
e acessível, auxiliando-os no nível estratégico, sem a necessidade 
de ajuda dos especialistas na análise das informações, sendo 
utilizado para estruturar o planejamento da organização e o controle 
de processos. É voltado para gestores com pouco contato com os 
sistemas automatizados de informação, tendo como características 
a combinação de dados internos e externos. Para Laudon e 
Laudon (1999, p. 35) “os SIE empregam os mais avançados 
softwares gráficos e podem produzir gráficos e dados de muitas 
fontes imediatamente para o escritório de um executivo sênior”. 
São exemplos de SIE: sistemas complexos, sistemas bancários 
estratégicos, sistemas que filtram, comprimem e monitoram dados 
vitais da empresa.

- Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): fornecem informações 
principalmente aos analistas e gerentes. São sistemas de informação 
que auxiliam os gerentes de uma organização a tomar decisões 
semiestruturadas, fornecendo informações que são parcialmente 
compreendidas e podem adotar alguns procedimentos conhecidos, 
sendo capazes de manipular grandes volumes de dados. Segundo 
Laudon e Laudon (1999, p. 34) “embora usem informação interna 
do SPT e do SIG, os SAD frequentemente trazem informação de 
fontes externas”. São exemplos de SAD: sistemas que apresentam 
o preço atual das ações na Bolsa de Valores ou o preço de produtos 
dos concorrentes.

- Sistemas de Informação Gerencial (SIG): são os sistemas que 
sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram 
as operações da organização. São orientados para a tomada de 
decisões estruturadas, que são aquelas que envolvem procedimentos 
padronizados e se caracterizam como repetitiva e rotineira. Os 
dados são coletados internamente na organização, baseando-se 
somente nos dados corporativos existentes e no fluxo de dados. 
Permitem acesso “on line” para o desempenho da empresa e 
para registros históricos. Já para Oliveira (2005) “é um processo 
de transformação de dados em informações que são utilizadas 
na estrutura decisória da empresa proporcionando a otimização 
dos resultados esperados”. Conforme entendimento de Laudon e 
Laudon (1999, p. 34) “alguns pesquisadores usam o termo SIG 
para incluir todos os sistemas de informação que dão suporte às 
áreas funcionais da empresa”. São exemplos de SIG: sistemas de 
vendas e sistemas de administração de materiais.

- Sistemas de Processamento de Transações (SPT): são os 
sistemas que executam e registram as transações rotineiras que a 
organização realiza como parte de seus processos de negócio. São 
sistemas básicos de informação, voltados ao nível operacional da 
organização, também chamados, por esta razão, de operativos ou 
transacionais. Para Laudon e Laudon (1999, p. 31), são exemplos 
de SPT: folha de pagamento, expedição de mercadoria, manutenção 
de empregados e sistemas de reserva de hotel.  
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Os sistemas na organização são interdependentes. Os SPTs são os principais 
produtores das informações que são necessárias para os outros sistemas que, por 
sua vez, produzem informações para os outros sistemas. Os dados podem ser 
trocados e compartilhados entre si, mesmo que de áreas diferentes. Os sistemas 
SIE são principalmente o recipiente de dados dos sistemas de nível inferior. 

Compartilhando com esta premissa, Romero25 acrescenta:

Estes diversos tipos de sistemas na organização não podem 
ser vistos trabalhando de forma independente, ao contrário, há 
interdependência entre os sistemas. Pode-se dizer que o sistema 
de processamento das transações (SPT) de uma empresa é a maior 
fonte de informações que podem ser requeridas por outros sistemas, 
os quais, por sua vez, podem fornecer informações para outros.

Na realidade, as instituições públicas, mesmo aquelas pouco informatizadas, 
no seu dia a dia, trabalham com sistemas que dependem, de certa forma, de 
outros sistemas nelas existentes, manuais ou informatizados, que vão desde o 
básico (SPT) até os mais sofisticados (SIE), permitindo melhorar os fluxos de 
dados e as informações, de forma a garantir uma melhor capacidade de tomada 
de decisão dos gestores públicos. A decisão parte inicialmente de informações e 
dados primários que, manuseados e agregados a novas informações, traz em ao 
agente decisor subsídios capazes de minimizar os erros cometidos.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como instrumento de mudança, a informação é importante para qualquer 
instituição, seja ela pública ou privada, bem como representa um recurso vital 
de desenvolvimento e importância significativa para o crescimento de qualquer 
organização, pois acrescenta eficiência e controle técnico sobre os diversos 
subsistemas que nela existem. O uso eficiente da informação possibilita 
estabelecer estratégias coorporativas mais integralizadas, que permitem 
melhorar o desempenho da gestão organizacional, beneficiando todos os 
aspectos internos existentes. 

Os modelos de SI são considerados representações que projetam, de 
forma integrada, o desenvolvimento de soluções para a tomada de decisão, 
permitindo a escolha da melhor alternativa, dentre aquelas apresentadas, e que 
considere todas as diversas variáveis possíveis, melhorando, por consequência, 
o planejamento estratégico da organização e as decisões tomadas pelo gestor 
público. 
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Instituições modernas, públicas ou privadas, apresentam intensa 
incorporação de informação e de conhecimento, apresentando características 
que potencializam sua capacidade de desenvolvimento organizacional, seja 
através do uso sistemático de informações incorporadas, seja pela capacidade 
de transformar dados diversos em conhecimento.

As instituições públicas precisam estabelecer mecanismos de incorporação 
do potencial informativo que cada organização tem, não só do ponto de vista da 
gestão interna, mas, principalmente, da amplitude de mercado, na qual ela está 
inserida. 

Os SI apresentam características e potencialidades que permitem 
estabelecer vantagem estratégica corporativa, de base competitiva, que será 
importante para o desenvolvimento organizacional das instituições públicas. 
Esta vantagem é adquirida, principalmente, com a incorporação sistemática da 
informação e do conhecimento.             

As instituições públicas brasileiras não podem ficar à margem desse 
processo de mudança. É necessário romper com o passado, modificar 
experiências tradicionais, alterar paradigmas, propor soluções criativas com 
capacidade de mudar as organizações para um ambiente mais profissional e 
competitivo.

O gestor público moderno deve participar intensamente dos processos 
de mudança, propor soluções adequadas para cada instituição, que leve em 
consideração as características inerentes de cada uma, tornando-as mais ágeis e 
eficientes do ponto de vista gerencial e operacional. 

As decisões devem contemplar os modelos de gestão da informação 
que privilegiem o conhecimento e a informação como base da mudança 
organizacional e que definam as habilidades e responsabilidades que serão 
necessárias para transformar um ambiente de extrema complexidade, como o 
das instituições públicas.

Este processo de mudança passa pela modificação das estruturas arcaicas e 
obsoletas, atualmente existentes em muitas instituições públicas, como também 
pela profissionalização constante de seus funcionários e modificação dos seus 
processos internos de gestão. 

A escolha de um modelo que melhor exprima a situação encontrada 
em cada instituição é um desafio que precisa ser enfrentado, pois soluções 
encontradas para uma determinada instituição podem não ser suficientemente 
adequadas para utilização direta em outra organização. Esta premissa tanto 
pode ser utilizada nas instituições públicas, quanto nas empresas privadas.  

Por fim, a incorporação da informação e do conhecimento como base da 
mudança organizacional, através da gestão dos SI, permitirá que as organizações 
públicas se adequem às características atuais da sociedade moderna, que 
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necessita de instituições públicas mais ágeis e eficazes, do ponto de vista 
organizacional, e de profissionais qualificados e com visão interdisciplinar, 
engajados nos processos de mudança organizacionais.
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UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA E SUA 
EFICÁCIA PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES

RESUMO

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise da implantação, cobertura e 
desempenho de um sistema integrado de gestão acadêmica em uma instituição pública, 
o Siga-Fiocruz. A análise, efetuada após um ano de implantação do Sistema, visou 
principalmente conhecer a opinião dos usuários sobre a eficácia do sistema com relação 
ao seu desempenho, no sentido de identificar deficiências, limitações e fortalezas da 
proposta. 

Palavras-chave: Sistema de informação; Gestão acadêmica; Análise qualitativa.

INTRODUÇÃO

Os desafios de mudanças institucionais

A virada do milênio trouxe um período de intensas mudanças, 
caracterizadas por inúmeras inovações tecnológicas de todos os tipos, o que leva 
à reflexão sobre a necessidade de mudanças nos processos e formas de trabalho. 
As mudanças refletem a introdução de novos procedimentos e o afastamento 
daqueles até então dominantes, as implicam em resistência e induzem a um 
aparente clima de insegurança. O “novo” e seus códigos de funcionamento 
ainda são desconhecidos e implicam no aprendizado, erros e acertos¹. Para 
Chiavenato², mudança significa uma transformação, que pode ser gradativa 
e constante ou rápida e impactante. As pessoas podem aceitar as mudanças 
de forma positiva ou negativa. Elas podem mudar porque são simplesmente 
estimuladas ou coagidas para isso.

A necessidade de investir constantemente em inovação implica, 
necessariamente, em promover processos que estimulem o aprendizado, a 
capacitação e a acumulação contínua de conhecimentos, os quais, uma vez 
compartilhados, fortalecem a cultura organizacional¹.

Diante do cenário de mudanças rápidas no mundo da informação, a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) situa-se entre as instituições que procuram 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico.
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No campo do ensino e da pesquisa, na década de 90, no Brasil, a pós-
graduação adquiriu grande importância no sistema de educação, experimentando 
um notável crescimento. Neste sentido, a Fiocruz realizou diversos investimentos, 
incentivando servidores e alunos à criação e utilização de novas tecnologias, 
particularmente as que se referem à gestão da informação. 

Planejamento de um Sistema de Informações

O desenvolvimento de um sistema de informação (SI) deve resultar de 
uma reflexão sobre o papel que ele desempenha na organização. A atividade 
de planejamento desse sistema deve considerar como nucleares os seguintes 
pontos: os aspectos da utilização (aspectos funcionais), os recursos (aspectos 
tecnológicos) e a arquitetura (aspectos estruturais, tecnológicos e funcionais do 
SI). O plano resultante deve ser construído com base na procura simultânea da 
satisfação dos usuários e de um correto suporte e tratamento das influências entre 
a organização e o seu SI3,4. Outros autores afirmam que um SI gerencial deve 
ser um sistema integrado, computadorizado, utilizado para prover informação, 
apoiar a operação, o manejo e a tomada de decisão em uma instituição5.

Sistema de Informações Gerenciais

Para que um Sistema de Informação Gerencial (SIG) possa proporcionar 
melhorias no desempenho da instituição, é necessário que seus dados tenham 
qualidade e possam ser transmitidos de maneira completa e objetiva6. 
Geralmente, tem-se a dificuldade de avaliar qual o efetivo benefício que um 
SIG tem numa instituição. Um SIG bem planejado pode gerar uma série de 
benefícios, tais como: a melhoria no acesso às informações; melhoria na 
produtividade; melhoria nos serviços realizados e oferecidos; melhoria na 
estrutura organizacional; melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da 
instituição; aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; redução dos 
custos operacionais; e redução da mão de obra burocrática7.

Porém, para uma organização vir a usufruir as vantagens básicas de um 
SIG, é necessário que alguns aspectos sejam observados, como, por exemplo, 
o envolvimento adequado da alta e média administração com o sistema; a 
competência, por parte das pessoas envolvidas; a atenção específica ao fator 
humano da organização; o apoio de adequada estrutura organizacional, bem 
como das normas e dos procedimentos inerentes ao sistema; o conhecimento e a 
confiança no SIG; a existência de dados e informações relevantes e atualizados; 
adequada relação custo versus benefício8.
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Nesta perspectiva, a Fiocruz iniciou em suas unidades, a partir do segundo 
semestre de 2003, o processo de disponibilização do Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica (Siga/Fiocruz) para a gestão e a operacionalização da Pós-
Graduação na instituição.

Dificuldades de um Sistema de Gerenciamento

A operacionalização de um SIG pode apresentar dificuldades em seu 
gerenciamento. Este processo deve ser pensado de forma a garantir que venha 
a se tornar um instrumento efetivo de gestão para a instituição. Ainda que bem 
estruturado e implementado, um SI não resolve todos os problemas de informação 
e, principalmente, de decisão nas instituições, pois a qualidade decisória não 
depende apenas da qualidade da informação, mas também do desempenho do 
seu gestor. Pode-se considerar também como uma dificuldade a inadequação do 
sistema ao tamanho da instituição e aos recursos disponíveis.9 O conhecimento 
por parte dos usuários do sistema na instituição, bem como o rompimento de 
barreiras para o seu uso, são importantes para o desenvolvimento de um SIG.

Tratando-se de um Siga, seu uso somente é possível se os seus usuários 
estiverem preparados para dialogar com os órgãos de computação. É preciso 
treinamento dos atores envolvidos para o uso do sistema, compreender o seu 
papel e ter consciência do que o sistema pode fazer e do tipo de serviço que pode 
prestar. Outra dificuldade de um Siga é a resistência, por parte dos usuários, para 
aprender e desenvolver essa nova tecnologia. Tal resistência está relacionada 
à percepção de que essa tecnologia requer esforço e tempo desmedidos em 
comparação aos benefícios a serem obtidos10. No entanto, parece ser consenso 
que a melhor maneira de superar as barreiras consiste em dar participação e 
conhecimento às pessoas. É essencial que as pessoas entendam o que vai ser 
modificado em seu trabalho, como irão participar das mudanças e quais as 
vantagens, com a implantação de tais mudanças11.

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

O uso de um Siga em uma instituição de ensino torna-se indispensável 
quando o contingente estudantil se eleva e esse aumento requer o processamento 
eletrônico de funções e atividades acadêmicas mais eficientes, não apenas em 
termos de tempo, mas também quanto aos custos12-14. 

Os impactos proporcionados pela implantação de um Siga se traduzem 
na melhoria da comunicação interna e externa, além da otimização do acesso 
às informações. Porém, para adaptação a uma nova realidade, é necessária uma 
mudança na forma de gestão acadêmica. Assim, todo processo de mudança deve 
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passar primeiro pela avaliação da situação atual e pelo levantamento das reais 
necessidades de alteração, segundo a nova meta estratégica estabelecida.

Um aspecto que deve ser levado em conta para que a instituição tenha 
vantagens com um SIG é o adequado envolvimento dos níveis hierárquicos 
(alta e média administração). Isto porque, se o envolvimento for insuficiente 
ou demasiado, pode provocar uma situação de descrédito do sistema, e torná-lo 
inviável, pois não será alimentado como tal.

Os efeitos mais comuns que as mudanças podem provocar sobre as 
pessoas são de ordem comportamental, psicológicos, sociais, econômicos e 
organizacionais. Os efeitos mais evidentes de qualquer mudança na organização 
são as alterações efetivas que devem ser feitas por aqueles que fazem o trabalho15. 
Os Sigas não podem funcionar se as pessoas não modificarem o que fazem. Uma 
administração bem-sucedida, do ponto de vista da informação, sempre decorre 
de uma combinação entre mudanças tecnológicas e comportamentais16-18.

O Siga/Fiocruz foi desenvolvido pelo Grupo Stela, laboratório 
de desenvolvimento de sistemas de informação e de inteligência da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem por finalidade a gestão 
e a operacionalização da pós-graduação da Fiocruz. Através deste sistema é 
possível ter acesso às informações e serviços das secretarias dos programas de 
pós-graduação das unidades da Fiocruz.

No Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), o Siga-Fiocruz foi 
implantado a partir de 2005, inicialmente para atendimento do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu e posteriormente do Lato Sensu. Seu uso por parte 
dos usuários ainda era inexpressivo, possivelmente por desconhecimento dos 
benefícios que o sistema pudesse vir a oferecer.

Este estudo analisou a implantação, cobertura e desempenho do Siga-
Fiocruz, no CPqAM,  que até o momento não havia sido objeto de avaliação. 
Este sistema, além de manter dados de discentes e docentes, é a base para a 
elaboração de declarações, diplomas, históricos escolares e outros documentos 
acadêmicos. O sistema também fornece relatórios para a tomada de decisões.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICAS 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e de corte 
fenomenológico, a partir de um estudo de caso. Um dos aspectos da pesquisa 
qualitativa é que o problema decorre, antes de tudo, de um processo indutivo 
que se vai definindo e delimitando na exploração dos contextos ecológico e 
social, nos quais se realiza a pesquisa; da observação reiterada e participante do 
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objeto pesquisado, e dos contatos duradouros com informantes que conhecem 
esse objeto e emitem juízos sobre ele19-20. As pesquisas exploratórias têm como 
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com 
vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 
estudos posteriores21. 

“[...] as investigações fenomenológicas mostram a consciência 
do sujeito, através dos relatos de suas experiências [...]”22. E 
“trata-se, portanto, de se considerar a experiência pura do sujeito-
pesquisador, em situações de contatos face-a-face com os agentes 
observados, através da observação direta e intensa do fenômeno 
em estudo [...]”22.

O local de estudo foi o CPqAM, unidade técnico-científica da Fiocruz, 
fundado em 1950, no Recife, capital de Pernambuco,  que desde 1970 desempenha 
um papel estratégico na interface dos sistemas de ciência e tecnologia (C&T) 
em saúde e tem por missão o enfrentamento dos problemas sociossanitários no 
Nordeste brasileiro.

O CPqAM desenvolve um trabalho sistemático de pesquisa e ensino 
em diversos campos da Saúde Pública e no combate a endemias. O Centro 
é referência em controle de culicídeos vetores, esquistossomose, filariose, 
leishmaniose, peste e hantavírus para o Ministério da Saúde (MS) e centro 
colaborador em saúde ambiental para a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Na área de ensino, o CPqAM oferece, de forma regular, os cursos de 
Doutorado, Mestrado Acadêmico e Profissional em Saúde Pública e Residência 
Multiprofissional em Saúde Coletiva. Eventualmente, promove outros cursos, 
em nível de especialização, atualização, aperfeiçoamento e capacitação, em 
áreas afins.

Como sujeitos do estudo, elegeu-se um grupo heterogêneo, de forma 
intencional, procurando-se aqueles que pudessem oferecer as diversidades e 
as similaridades existentes entre indivíduos com experiências em diferentes 
processos de trabalho no CPqAM. Considerou-se ainda a disponibilidade 
e aceitação em participar da pesquisa, buscando-se o máximo de variação e 
saturação da informação. Assim, o perfil final dos sujeitos do estudo foi: 4 
funcionárias da Secretaria Acadêmica, 3 alunos do programa de pós-graduação 
Stricto Sensu, 3 doutores do programa de pós-graduação Stricto Sensu e 2 
gestores do CPqAM; 2 gerentes do processo de concepção e condução do Siga-
Fiocruz, totalizando 14 pessoas.

No estudo foram utilizadas como técnicas de coleta, a análise documental, 
a entrevista e a observação participante. 
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Para a análise documental foram analisados os documentos oficiais, 
existentes na secretaria acadêmica do CPqAM, relacionados ao tema, 
identificados fisicamente e/ou pelo Siga-Fiocruz. Além disto, analisaram-se 
e-mails recebidos e emitidos, relativos às pessoas que estiverem à frente do 
processo de concepção e condução do Siga-Fiocruz, a lista de discussão, criada 
com a finalidade de postar temas relacionados ao Siga; relatórios de reuniões 
realizadas com representantes das unidades da Fiocruz e o Grupo Stela, com a 
participação de representantes do CpqAM, e o próprio sistema.

A análise documental consiste em uma série de operações que visam 
analisar um ou vários documentos, para descobrir as circunstâncias sociais, 
econômicas e ecológicas com as quais podem estar relacionadas. Pode ser 
realizada a partir da análise de arquivos históricos, diários, atas, biografias, 
jornais, revistas disponíveis na organização23.

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado. Uma parte dos temas 
era comum a todos os informantes e outra específica, de acordo com o perfil 
do entrevistado. As entrevistas foram previamente agendadas e realizadas in 
loco, nas cidades do Recife-PE e do Rio de Janeiro-RJ, com duração média 
de trinta minutos. Os entrevistados assinaram o termo de consentimento livre 
e esclarecido, e lhes foi assegurado a confidencialidade das informações. 
Mediante permissão dos informantes, as entrevistas foram gravadas e transcritas 
posteriormente.

A técnica de observação participante foi utilizada na perspectiva de obter 
informações acerca da compreensão, do uso e da finalização dos trabalhos que o 
sistema se propõe realizar, por parte de seus usuários reais e potenciais. 

Para garantir a validade dos resultados, foi realizada a triangulação de 
técnicas de coleta e análise por distintos pesquisadores. Esta técnica consiste 
na constatação e verificação dos resultados a partir de diferentes fontes e 
perspectivas24.

Neste estudo, primeiramente foram examinados os documentos, 
previamente selecionados, considerando os temas de relevância, conteúdo e 
cronologia dos mesmos. Num enfoque fenomenológico, também foi utilizado 
como instrumento de análise o próprio Siga-Fiocruz. 

A fase seguinte foi a análise dos dados colhidos nas entrevistas, através da 
técnica de Análise Narrativa de Conteúdo, proposta por Bardin25. Em primeiro 
lugar, realizou-se a pré-análise, que é simplesmente a organização do material 
coletado. A segunda etapa foi a exploração dos dados, que consistiu no 
estudo aprofundado do material coletado, orientado pelos referenciais teóricos. 
Nesta etapa, as informações obtidas foram sistematizadas em categorias. 
Foram feitas repetidas leituras do conteúdo das entrevistas. Os dados foram 
segmentados manualmente para identificação e catalogação das seguintes 
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categorias: a importância do controle acadêmico; a organização do controle 
acadêmico no CPqAM; o processo de concepção e condução do Siga-Fiocruz 
e sua implantação no CPqAM; o conhecimento e utilização do sistema pela 
comunidade usuária do CPqAM; a estrutura física do sistema; os aspectos que 
fortalecem ou debilitam o sistema e o conceito atribuído ao sistema. Estes ítens 
serão abordados sequencialmente no capítulo dos resultados.

Não foram identificadas categorias emergentes. Cada entrevistado recebeu 
um código para assegurar o anonimato. Os fragmentos do conteúdo de cada 
entrevista foram agrupados por similaridade. Posteriormente, realizou-se uma 
nova classificação do conteúdo das entrevistas, por categoria de informante, 
estabelecendo as principais semelhanças e diferenças entre elas. A terceira 
e última etapa da análise consistiu no tratamento dos resultados obtidos e 
interpretação, de modo a possibilitar a obtenção do sentido coletivo. Discutiram-
se os resultados do estudo, extraindo-se as conclusões e recomendações.

O trabalho teve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
do CPqAM (Caee 0039.0.095.000-06).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito da política de formação de recursos humanos para o SUS, o 
CPqAM, desde a década de 70, oferece cursos na área de Saúde Pública em 
nível Lato Sensu e, a partir de 1996, em nível Stricto Sensu, ampliando sempre 
o seu leque de ofertas de cursos. Deste modo, sempre se buscou a organização 
de informações, visando acompanhar a vida acadêmica de seus discentes e 
docentes, o ordenamento e a emissão de documentos, à luz das exigências legais. 

O contexto de implantação do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

Antes do Siga, os procedimentos eram manuais. Os arquivos eram 
organizados por curso, obedecendo a uma ordem cronológica. Eram ainda 
subdivididos em armários e pastas, organizados por tema. Posteriormente, 
após a conclusão do curso, os documentos passavam a fazer parte do chamado 
“arquivo morto”.   

Alunos e professores necessitavam se deslocar até a Secretaria Acadêmica 
para solicitar qualquer documento. A expedição destes documentos durava 
cerca de cinco a dez dias após a solicitação. Dependendo do intervalo de tempo 
decorrido entre a realização do evento e o requerimento, a espera pelo documento 
desejado poderia ser ainda maior. A resposta manual às demandas diminuía a 
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agilidade nas atividades de rotina. Em função destas elevadas petições e dentro 
de uma concepção moderna, voltada para à inovação tecnológica, a Fiocruz 
propiciou às suas unidades o Siga, visando informatizar os processos de gestão 
acadêmica e administrativa dos seus cursos.

Primeiros passos

Desde o início, o Siga tinha por proposta fornecer instrumento para o 
planejamento, controle, tomada de decisão, avaliação e pesquisa, de acordo com 
os interesses específicos de cada ator envolvido na condução de um curso de 
pós-graduação. Os processos informatizados pelo sistema concentraram-se nas 
atividades de ensino e na formação de pós-graduação, tais como informações 
para o público externo; inscrição e seleção de novos alunos; matrícula de alunos; 
orientação; controle de trabalhos de conclusão; acompanhamento acadêmico; 
controle de documentos certificados pela Secretaria Acadêmica; gestão das 
informações da pós-graduação e registros acadêmicos de alunos e professores.

Importância do controle acadêmico

Todos entrevistados destacaram a importância do controle acadêmico, 
uma vez que objetiva acompanhar a vida acadêmica do aluno e do docente, 
desde a sua inserção no programa até a sua condição de egresso. Apenas um dos 
entrevistados destacou o caráter legal do controle acadêmico. Certamente pela 
função exercida na instituição.

O controle acadêmico é fundamental, indispensável e até por 
razões llegais, indispensável, tem um dimensão de importância 
indiscutível (Entrevistado L).

 Todos os entrevistados consideravam importante a existência de 
um sistema informatizado de gestão acadêmica. No entanto, foram feitas 
algumas ressalvas com relação à funcionalidade dessa ferramenta. Alguns dos 
entrevistados consideraram a informatização do controle acadêmico como uma 
estratégia importante para a agilização da informação.  

Eu considero importante sim. Mas, que esse sistema funcione bem. 
Seja um sistema que funcione bem (Entrevistado F).
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A organização do controle acadêmico no Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães

Procurou-se conhecer as opiniões de todos os entrevistados, exceto das 
gerentes do processo de concepção e condução do sistema, com relação à 
organização do controle acadêmico do CPqAM.  Um dos entrevistados destacou 
não sentir diferença na qualidade do controle acadêmico com a implantação 
do Siga. Outros opinaram que, apesar da Secretaria Acadêmica sempre ter 
trabalhado de forma satisfatória, o sistema informatizado veio contribuir 
positivamente, uma vez que agilizava o processo de trabalho.

A impressão que eu tenho é que ele está mais ligeirinho, ele está 
mais rápido. Eu acho que foi super positivo a chegada do Siga, 
apesar de críticas que possa fazer. (Entrevistado L).

Processo de concepção e condução do Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica e sua implantação no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães

Conforme os relatos, houve um esforço dos gestores da unidade da 
Fiocruz, no Recife, em acompanhar o processo de concepção do sistema. 
Porém, foi considerada insuficiente a participação da unidade. Um dos gestores 
entrevistados diz que essa participação se deu com troca de e-mails entre a 
coordenação da pós-graduação e a equipe de condução do processo e várias 
sugestões foram apresentadas, enquanto outro entrevistado diz não recordar de 
ter sido consultado ou participado da elaboração do projeto do sistema.

  
[...] da nossa parte, sempre houve um esforço muito grande no 
sentido de acompanhar, de implantar, está bastante em dia com 
a instrução, várias trocas de e-mails, várias sugestões que foram 
dadas. Apenas o que não houve foi uma participação afiadíssima, 
com compromisso, pelo menos da unidade aqui do Aggeu. De 
nossa parte sempre teve um esforço muito grande de acompanhar e 
de participar desse processo (Entrevistado K).

Segundo as gerentes do processo de concepção e condução do Siga-
Fiocruz, a participação das unidades no processo deu-se com o preenchimento 
de questionários e representação das coordenações de ensino em algumas das 
reuniões realizadas na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com essa finalidade. Uma 
entrevistada diz não haver informações claras em relação à participação das 
unidades e acreditava que o sistema não tenha sido desenvolvido especificamente 
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para a Fiocruz e, sim, adaptado para ela.

Do que eu sei, na época, foi repassado às pessoas um questionário 
que as coordenações de ensino responderam. No material que 
eu herdei da antiga coordenação também não tem nenhuma 
informação, de forma clara, em relação a essas informações. Foi 
em cima do questionário que foi feito este sistema. [...]  A gente 
acredita que esse sistema ele não foi desenvolvido especificamente 
para a Fiocruz, foi um sistema que já existia, que foi adaptado pra 
Fiocruz (Entrevistado M).

Ao serem indagados sobre a implantação do sistema no CPqAM, os gestores 
afirmaram ter sido efetuada de forma inadequada e incipiente. Destacaram que o 
sistema não foi apresentado nem divulgado de forma satisfatória na comunidade 
usuária.

Conhecimento e utilização do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica na 
Fundação Aggeu Magalhães

Encontrou-se um inexpressível conhecimento do Siga-Fiocruz, 
principalmente por parte dos doutores docentes do programa e gestores da 
instituição. Um dos entrevistados (doutor) quando indagado sobre o seu 
conhecimento e utilização do sistema chegou a relatar o ter “apagado” da 
memória. Os mais familiarizados com o sistema foram as funcionárias da 
Secretaria Acadêmica e os alunos.  

Na realidade eu poderia dizer que quase nada. Realmente eu não 
sei descrever. Uma vez só, logo no começo, quando chegou a 
notícia de que estaria sendo computado no Siga, eu tentei, entrei, 
olhei, e apaguei da memória (Entrevistado D).

Alguns entrevistados relataram ter sido insuficiente a divulgação do sistema 
na instituição, e um deles entendeu não ter havido ações que induzissem os 
usuários a utilizar o sistema, como também havia carência de uma apresentação 
das potencialidades do sistema.
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[...] é, talvez tenha faltado exatamente isso, ele teria que ter sido 
absorvido, aceito por toda a gestão, por todo a direção, e de alguma 
forma, atitudes ou ações terem sido tomadas provocando que 
todos os participantes do programa, tentassem utilizar, ou talvez 
tivessem que ter de repente uma sessão de treinamento, mostrando 
as suas potencialidades, e isso não ocorreu, talvez isso seja uma 
dificuldade (Entrevistado D).

O principal motivo apresentado para a falta de uso do sistema foi a ausência 
detreinamento. Além disto, considerou-se também como uma questão cultural, 
uma vez que permanecia o hábito dos usuários com a forma manual de trabalho. 
Entretanto, havia disposição dos usuários para conhecer o potencial do sistema 
e aprender a utilizá-lo.

Quanto aos principais aspectos que nortearam a implantação do Siga no 
CPqAM, foi predominante a observação sobre a pouca divulgação do sistema 
dentro da unidade. Houve destaque ao ínfimo envolvimento da gestão da 
unidade, bem como a falta de divulgação do Siga nas reuniões de departamentos 
ou de comissão de pós-graduação.

O treinamento que recebi foi pela chefa da Seac. Eu acho que 
necessitaria mais de treinamento (Entrevistado F).  

Em momento algum, eu senti que alguém da direção ou da gestão 
desse nosso programa, falasse se assim com o Siga como uma 
coisa que traria ali, que teria que ser usado e que atende a uma 
série de coisas. Na hora que isso for pra reuniões em discussões do 
próprio pleno do Nesc e nas reuniões do CPG então, sem dúvidas, 
o Siga vai existir (Entrevistado D).

A pouca divulgação do sistema entre os discentes também foi evidenciada, 
com destaque a necessidade de uma apresentação do Siga aos alunos, em seu 
primeiro dia de aula. Outro aspecto citado, ainda ligado à divulgação do sistema, 
dizia respeito ao posicionamento e tamanho do ícone do Siga na página web da 
instituição, considerada pouco visível. Foi sugerida também a criação de uma 
logomarca para o sistema. 

Houve menção a necessidade de considerar a questão da cultura 
organizacional e o conhecimento técnico do produto, para que um projeto tenha 
adesão, como também a necessidade de maior atenção às regionais da Fiocruz 
na divulgação e treinamento do sistema.   
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Estrutura física do sistema

Para fins do estudo, foi considerada como estrutura física do sistema a 
disposição das telas; dos ícones de identificação das opções; das opções de 
funcionalidades; o tamanho e cores dos ícones e da fonte e demais observações 
possíveis.

Em relação à opinião sobre a estrutura física do Siga-Fiocruz, as respostas 
foram bastante diversificadas. Alguns encontraram dificuldades em sua estrutura, 
considerando-o pouco interativo, enquanto outros se sentiam à vontade para 
criticá-lo e oferecer sugestões de mudanças. Ressaltou a dificuldade de acesso 
às informações, devido à forma como os componentes eram disponibilizados.  
Outros atores se sentiram com conhecimento limitado sobre o sistema para 
comentar a sua estrutura e alguns optaram por não se posicionar, alegando 
desconhecimento do Siga. Apenas um entrevistado expressou estar satisfeito 
com a estrutura do sistema, considerando-o autoexplicativo e interativo.

Eu tenho a sensação de que ele deveria ter outra forma melhor de 
se apresentar. É pouco atraente, ele traz dificuldades para a pessoa 
preencher as informações, localizar o que ela quer (Entrevistado 
M). 

É um programa com eu disse no inicio, é um programa auto-
explicativo, não é cansativo, não é enfadonho (Entrevistado B).

Aspectos que fortalecem ou debilitam o sistema

O principal aspecto positivo, manifestado pelos entrevistados, foi o fato de 
o usuário poder conectar-se ao sistema, via internet, de qualquer local de onde 
estiver, evitando, assim, o seu deslocamento até a Secretaria Acadêmica para 
solicitação de documentos. Outro aspecto positivo, a rapidez na atualização e 
disponibilidade das informações acadêmicas e ainda o fato do sistema tornar 
possível o registro das informações acadêmicas de todas as unidades da Fiocruz 
em um único local (plataforma Siga-Fiocruz). 

A facilidade de você na sua sala, no seu computador, até mesmo 
fora do centro de pesquisa, ter acesso de informações de seu 
histórico escolar, isso pra mim é um ponto fortíssimo (Entrevistado 
C). 

O ponto forte é você permitir um nível de respostas e de solicitações 
sem que haja necessidade de deslocamentos. Todo um processo 
de informática que permite desenvolver sem a presença física das 
pessoas no local (Entrevistado K).
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            Quanto aos aspectos desfavoráveis do sistema, as respostas foram 
diversificadas. Porém, muitos apontaram, sobretudo, a falta de divulgação, 
a pouca utilização pela comunidade usuária e a ausência de treinamento. De 
acordo com os relatos, foram apontados, também como aspectos negativos, 
a formatação dos documentos gerados pelo sistema, que não atendia às 
especificidades da unidade local da Fiocruz, bem como a indisponibilidade de 
relatórios. Houve crítica quanto à inconsistência das informações geradas pelo 
sistema. Por exemplo, um dado inserido no sistema por um módulo, que não 
era visualizado por outro módulo, o que deveria ocorrer normalmente. Fato este 
registrado pelos usuários dos dois módulos. Ainda como aspectos desfavoráveis 
do sistema, destacaram a debilidade na estrutura e a falta a segurança do sistema, 
evidenciado pelo fato de não existir uma hierarquia de acesso ao Siga/Fiocruz.

Já teve casos assim: você colocar uma nota e depois quando 
você puxa o histórico e não vê aquela nota, entendeu? Aí a gente 
fica quebrando a cabeça pra descobrir o que está acontecendo 
(Entrevistado J). 

[Na formatação dos documentos gerados pelo sistema] Algumas 
coisas não são possíveis de se emitir, ou emite de forma que ainda 
não atende todas as especificidades. (Entrevistado K).

 

A credibilidade do sistema também foi observada. Alguns demonstraram 
desconfiança no siga-fiocruz, sugerindo que o Siga poderia vir a ser mais um 
sistema sem uso criado na Fiocruz.

O sistema apesar de ter seus cuidados, suas senhas, ele não é tão 
seguro quanto deveria ser. O sistema não é seguro, não apresenta 
nenhuma segurança (Entrevistado M).

Constatou-se a insuficiência quantitativa de recursos humanos na 
Secretaria Acadêmica do CPqAM. É possível que as dificuldades apontadas, a 
partir dessa assertiva, tenham contribuído para a debilidade do sistema.

Conceito atribuído ao sistema

Foi solicitada a cada entrevistado a atribuição de um conceito para 
o sistema, considerando a escala A (excelente); B (bom); C (regular); D 
(insuficiente). Mais da metade dos entrevistados atribuíram o conceito “B”, 
considerando o sistema “bom”. Houve quem o considerasse “excelente” e 
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também “insuficiente” e ainda quem se abstivesse em conceituá-lo.
Foi ainda verificado que o Siga-Fiocruz apresentava diversas 

incompatibilidades frente às necessidades da gestão acadêmica do CPqAM. 
Entre elas, as de maior destaque foram: no ato de inscrição para seleção de 
Mestrado ou Doutorado, o candidato era orientado a selecionar a área temática 
e o sistema não dispunha dessa opção; era frequente a duplicidade de cadastro 
(disciplina, curso etc.), sem que houvesse uma explicação técnica; havia 
cadastro de pessoas (funcionário) de um programa em outro, por executarem 
atividades de administrador do programa. Talvez pela inexistência do módulo 
“administrador”. Sendo este cadastro efetuado independente de autorização 
do programa no qual aparecia o funcionário como vinculado; no módulo 
“secretaria”, todos os funcionários tinham acesso às informações nele contidas, 
podendo cadastrar pessoas, inserir ou alterar dados, sem a existência de uma 
hierarquia para esse acesso; a matrícula de aluno regular em disciplinas 
era bastante demorada e complexa, tornando-se inviável. O procedimento 
disponibilizado pelo Siga consistia em o discente (módulo aluno) inscrever-se 
nas disciplinas disponíveis no semestre. Aguardar que seu orientador acessasse 
o sistema (módulo professor), e autorizasse a inscrição. Em seguida, era 
necessário imprimir o formulário para assinaturas do aluno e professor e mantê-
lo em arquivo. 

O procedimento tornava-se mais simples e mais rápido se efetuado 
manualmente; frequentemente, o sistema gerava documentos, a exemplo de 
Histórico Escolar, omitindo dados que já haviam sido alimentados, tais como 
nome, curso, formação e outros; O Siga não dispunha de mecanismo que 
permitisse a inscrição de aluno externo ao programa nas disciplinas eletivas. 
As inscrições eram efetuadas manualmente; o Siga não permitia a renovação 
de matrícula de aluno regular. Este procedimento era efetuado a cada semestre, 
por exigência regimental, sendo necessário ser efetuado manualmente; o 
manual do usuário era disponibilizado apenas para os usuários do módulo 
“secretaria”; o Siga não apresentava clareza quanto aos tipos de relatórios 
possíveis de serem gerados, nem do procedimento para expedi-los; o Siga não 
possibilitava a migração de dados para o Data-Capes nem acesso ao Curriculum 
Lattes; o Siga não disponibilizava ajuda ao usuário; os modelos de declarações 
disponibilizados pelo sistema eram insuficientes, em conteúdo de informações, 
para o atendimento das necessidades dos alunos e docentes; a indicação do 
período das disciplinas oferecidas no programa tornava-se complexa, visto ser 
este, na maioria das disciplinas, intercalado, e o sistema estava mais indicado 
para períodos corridos; Finalmente, foi possível constatar que eram realizadas 
alterações na funcionalidade do sistema, sem que os usuários fossem informados 
previamente.



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA  I  211
     

DISCUSSÃO

Por um lado, a literatura contemporânea sobre humanos analisa a trajetória 
do conceito e o avanço da informática, mas, por outro, defende sua contribuição 
para o processo da gestão acadêmica. Hoje, é quase inadmissível pensar em 
gestão da informação sem contar com a tecnologia no campo da informática. 
O setor público também tem se preocupado, cada vez mais, em acompanhar 
este avanço, e neste contexto, encontra-se a Fiocruz, instituição pública federal 
vinculada ao Ministério da Saúde, que, numa visão vanguardista disponibiliza 
às secretarias acadêmicas de suas unidades um sistema informatizado de gestão 
acadêmica, o Siga-Fiocruz. Avaliar a implantação, a cobertura e o desempenho 
do Siga no CPqAM não foi fácil, em se tratando de um estudo com pouca 
literatura disponível versando sobre o tema, visto ser uma pesquisa voltada à 
análise de um sistema utilizado por algumas instituições específicas.

Neste sentido, este trabalho buscou contribuir com a literatura e para 
que o CPqAM pudesse promover melhorias no sistema, de modo a dispor 
de informações rápidas e confiáveis, considerando o dado, a informação e o 
conhecimento como uma cadeia necessária à tomada de decisão. Do mesmo 
modo, para compartilhar esses elementos, na instituição26.

De uma maneira geral, os achados do estudo corroboram com a literatura, 
na medida em que situam a importância e diretrizes de um sistema de informação 
para subsidiar de forma adequada e eficaz a gestão acadêmica de uma instituição.  

Com o propósito de facilitar a leitura e compreensão deste trabalho, a 
discussão foi dividida em três tópicos: O controle acadêmico no CPqAM; 
Implantação de um sistema  informatizado no CPqAM (Siga-Fiocruz);  e 
Perspectivas de melhoria do Siga-Fiocruz.

O Controle Acadêmico no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães.

Os resultados do estudo mostraram haver uma clara compreensão, por parte 
dos entrevistados, quanto à importância do controle acadêmico no CPqAM. 
Todos os entrevistados expressaram que a gestão acadêmica é considerada 
uma atividade indispensável dentro de uma instituição que se propõe a formar 
recursos humanos. A gestão acadêmica torna-se cada vez mais complexa, por 
apresentar uma multilateralidade. Para o enfrentamento dessa complexidade, 
é fundamental contar com um sistema informatizado que contribua de forma 
eficaz, garantindo a agilidade e confiabilidade das informações. Deste modo, 
não é mais aceitável, para esse enfrentamento, improvisos nem boas intenções. 
São necessários estudos prévios e planejamento científico sustentado pela 
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tecnologia da informação27.
Dois aspectos mereceram destaque nesta discussão: o aspecto legal e o 

estratégico do controle acadêmico. No que se refere ao primeiro, a natureza 
legal do controle acadêmico é de suma importância, visto que as atividades 
relativas aos programas de pós-graduação no Brasil sofrem acompanhamento 
e avaliação da Capes, enquanto agência executiva do Ministério da Educação 
junto ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Do mesmo modo, ainda 
é necessário que as informações acadêmicas estejam disponíveis aos órgãos 
de fomento, tais como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e a própria Capes.  O crescimento do Programa de 
Pós-Graduação do CPqAM tornou necessária a existência de dispositivos de 
controles e de consistente definição de procedimentos, dada a responsabilidade 
pela produção, gerência e disseminação de informações de natureza confidencial, 
dando origem a documento de fé pública, que exige a sua guarda segura. 

Também foi destacado o caráter estratégico do controle acadêmico. Entre os 
muitos argumentos pelos quais o controle acadêmico é considerado estratégico 
estão o crescimento institucional nos últimos anos e sua importância no cenário 
acadêmico/científico regional e nacional. Outro aspecto também considerado 
estratégico diz respeito à qualidade das informações, que devem ser precisas 
e confiáveis. Bem como a agilidade às respostas das demandas institucionais, 
dos egressos e também dos alunos, respeitando os prazos estabelecidos, sejam 
interno ou externos, de acordo com a demanda. 

A agilidade e disponibilidade das informações proporcionadas por um 
sistema informatizado são de fundamental importância para uma instituição 
de ensino, principalmente para a Secretaria Acadêmica, visto ser o setor que 
lida com a rotina do trabalho junto a alunos, docentes, coordenadores e demais 
usuários. Daí ser imprescindível contar com uma logística adequada.

Implantação do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica no Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães. 

Os resultados encontrados mostraram que apesar dos inegáveis benefícios 
trazidos com a chegada do sistema Siga-Fiocruz, o processo de sua concepção e 
implantação foi verticalizado. Não houve muita clareza de informações quanto à 
forma de participação das unidades na concepção do sistema. Entre os gestores, 
emergiram informações contraditórias. Por um lado, se afirmou haver esforços no 
sentido de participar do processo de implantação, e por outro se relatou que não 
houve consulta ou convite à participação na elaboração do sistema. Destacou-se 
ainda o desconhecimento do sistema por parte dos demais componentes do corpo 
de doutores. A atuação da unidade no processo foi considerada insuficiente, 
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limitando-se ao preenchimento de alguns questionários, trocas de e-mail e a 
participação de poucos funcionários em algumas das reuniões realizadas. 

Para que um sistema de informação tenha êxito, alguns autores afirmam 
que vários aspectos devem ser considerados na sua implementação ou 
desenvolvimento, tais como: envolvimento da alta administração e de todos 
os níveis gerenciais; envolvimento das pessoas que irão utilizá-lo; e adequada 
estrutura organizacional7. Os achados mostram que esses preceitos não 
foram seguidos no caso Siga-Fiocruz, visto que seria necessário um maior 
envolvimento das unidades no processo de sua concepção, nos níveis gerencial 
e do usuário. Isso possibilitaria uma participação mais democrática na criação 
de uma ferramenta destinada ao controle das atividades acadêmicas da Fiocruz, 
buscando respeitar as especificidades de cada unidade.

Destacou que o Siga-Fiocruz não foi desenvolvido especificamente para a 
Fiocruz, mas sim adaptado para ela. O sistema deveria ter sido criado a partir das 
reais necessidades da instituição, considerando ainda as diferenças das unidades 
regionais. Para que isso acontecesse de forma satisfatória, seria necessário 
um planejamento adequado, contando com a participação de representantes 
de todas as unidades da Fiocruz. Portanto, essa participação não poderia se 
limitar à troca de e-mail e preenchimento de questionários. Para um sistema de 
informação se transformar em um instrumento favorável ao desenvolvimento 
institucional, precisa ser planejado adequadamente28. Ao que pareceu, não 
houve planejamento satisfatório para a concepção do sistema Siga-Fiocruz.

Cada instituição tem suas características e deve encontrar a melhor 
maneira de empreender suas mudanças. Portanto, não adianta copiar um 
modelo de sucesso. Ele pode ser admirado e estudado, mas não serve para 
outras instituições29.

Do mesmo modo, a entrega do Siga à comunidade usuária também foi 
considerada inadequada. Isto porque não foi precedida de uma divulgação 
satisfatória, o que possivelmente justifica o baixo conhecimento do potencial do 
sistema, somado à pouca utilização do mesmo. 

Apesar da forma de implantação do Siga-Fiocruz no CPqAM não 
corresponder às expectativas de seus usuários, a maioria foi receptiva à ideia 
de receber treinamento para utilizá-lo e solicitaram a exposição das suas 
potencialidades. Esta postura deve ser considerada como um aspecto positivo.  
Da mesma maneira, considerou-se que a implantação do Siga-Fiocruz no 
CPqAM contribuiu para o aprimoramento da gestão acadêmica da instituição. 
Este sistema possibilitou mais agilidade à rotina do trabalho, e pode contribuir 
com o aumento da qualidade dos serviços prestados, dentro das exigências 
legais.  
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Perspectivas de melhorias do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica de 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães

Foram detectados aspectos negativos e positivos no Siga-Fiocruz. 
Identificaram-se alguns problemas no processo de concepção do sistema, bem 
como na sua implantação. Também foram apresentadas sugestões de melhoria 
com o objetivo de adequar o sistema às reais necessidades da gestão acadêmica 
do Centro. 

No que se refere aos aspectos negativos, os principais problemas detectados 
foram o pouco conhecimento do Sistema pela comunidade, resultante da falta 
de apresentação e treinamento para seu uso; aspectos culturais, como resistência 
ao novo; a exposição pouco interativa do Sistema na página web da instituição; 
a formatação deficiente dos documentos gerados pelo Sistema; a pouca 
confiabilidade e segurança do Sistema. O pouco conhecimento do Sistema e 
de suas potencialidades foi um dos principais problemas apresentados pelos 
entrevistados. De acordo com Oliveira7, para que a empresa possa usufruir das 
vantagens de um SI, faz-se necessário o envolvimento adequado da alta e média 
administração. Caso contrário, pode provocar uma situação de descrédito para 
com o sistema. No caso do Siga-Fiocruz, segundo relatos dos atores envolvidos, 
a apresentação do Sistema se deu apenas informalmente, entre colegas de 
trabalho e chefias imediatas. A princípio, fazia-se necessário um esforço 
conjunto, no nível gerencial das diversas instâncias da instituição, para uma 
adequada apresentação do sistema à comunidade. 

Foi notória a carência de conhecimento da potencialidade do Sistema. Este 
desconhecimento era mais evidente entre os gestores da instituição e doutores 
do Programa de Pós-Graduação, seguido de alunos e funcionários da Secretaria 
Acadêmica. Destacou-se a necessidade de que os gestores promovessem o uso 
do Sistema por todos participantes do programa. Para tanto, foi sugerido uma 
apresentação do Sistema à comunidade do CPqAM, que poderia ser feita nas 
reuniões plenárias dos departamentos e seminários da pós-graduação, que são 
instâncias frequentadas pela quase totalidade do Corpo Docente do Programa 
de Pós-Graduação da instituição. Para os alunos, a aula inaugural foi lembrada 
como um momento bastante propício.

Os resultados da pesquisa também mostraram a necessidade de treinamento 
para os usuários do Sistema, cuja maioria mostrou-se disponível em participar. 
Essa disponibilidade deveria ser considerada pelos gestores da instituição. Do 
mesmo modo, sugeriu-se que, após a aula inaugural, fosse oferecida aos novos 
alunos uma carga horária de treinamento no Sistema, podendo ser estendida aos 
funcionários da Secretaria Acadêmica. 

A questão cultural, a exemplo da resistência ao novo, também foi 
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apontada por alguns dos entrevistados como um aspecto negativo. Para que as 
mudanças organizacionais ou culturais, sejam bem sucedidas é necessário antes 
preparar as pessoas para fazer com que essas mudanças aconteçam.30 O estudo 
mostrou que a comunidade não foi adequadamente preparada para as mudanças 
realizadas com a chegada do Sistema. Daí o desconhecimento do seu potencial 
e consequente desinteresse em utilizá-lo. 

A comunidade do CPqAM  estava familiarizada com a forma de trabalho 
manual, realizada até então pela Secretaria Acadêmica, e dizendo-se satisfeita 
com seu desempenho. Porém, em função do crescente número de exigências 
de informação acadêmica, o sistema manual não comportava mais o volume 
de registros e operações necessários. O Siga-Fiocruz veio suprir essa lacuna, 
propondo a informatização plena do processo de informações acadêmicas. 
Seria, portanto, necessário um preparo prévio do ambiente físico e também 
psicológico das pessoas para receber o Siga-Fiocruz, que certamente mudaria 
a forma de trabalho das pessoas. Neste sentido, Chiavenato31 afirma que as 
mudanças reais dentro das empresas somente ocorrem a partir das pessoas. Para 
este autor, é necessário ainda preparar o ambiente psicológico adequado para a 
mudança e fazer com que as pessoas aprendam a aprender e a inovar.

Achados semelhantes foram encontrados por Facchini e Vargas 32, ao 
avaliarem o uso de um sistema de informação implantado em uma organização 
do setor público. No referido estudo, estes autores identificaram a necessidade 
de preparar as pessoas para iniciarem suas atividades na organização e/ou 
adaptar-se à nova forma de executar suas tarefas. Acrescentam ainda os autores 
que se a atividade a ser executada envolver a utilização de nova tecnologia, 
torna-se mais incisiva a necessidade de treinamento.

Outro problema apontado refere-se à forma como o Siga-Fiocruz era 
exposto na página web do CPqAM, considerada de pouca expressão. Seria 
necessário destacá-lo melhor, dando-lhe maior visibilidade. Isso seria possível 
a partir da criação de uma logomarca do sistema para exibi-la na página web da 
instituição. O portal ao mesmo tempo em que é um facilitador de informações 
institucionais, culturais, acadêmicas e científicas, também é uma forma de 
diálogo com a sociedade33. Considerando a afirmativa do autor e os achados 
da pesquisa, é possível concluir que no caso do Siga-Fiocruz, esse diálogo foi 
deficiente. 

Neste estudo, considerou-se como estrutura física do Siga-Fiocruz, a 
disposição das telas; o formato e as cores dos ícones; a distribuição e as cores das 
opções e o caminho trilhado para chegar às informações desejadas. Os achados 
da pesquisa mostraram, por um lado, que a estrutura física do Siga-Fiocruz 
era agradável, e, por outro, apresentava-se pouco interativa, necessitando ser 
aperfeiçoada. O acesso às informações geradas pelo Sistema foi considerado 
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difícil, pela ordenação dos ícones e opções.
Outra dificuldade apresentada dizia respeito ao preenchimento ou 

atualização das informações. Um dos entrevistados sugeriu que a opção 
“serviços” ficasse mais visível para o usuário. Neste sentido, garantir que a 
informação esteja organizada tanto em relação ao conteúdo quanto à forma de 
apresentação caracteriza um sistema que contribui para a facilidade do acesso a 
informação34. A compreensão de uma tela, pelo usuário, depende, entre outras 
coisas, da ordenação, do posicionamento e da distinção dos objetos (imagens, 
textos, comandos) que são apresentados35. Deste modo, é recomendável 
que façam algumas modificações na distribuição dos ícones e opções de 
funcionalidade do Siga-Fiocruz, bem como no tamanho e cores das fontes.

Outro aspecto negativo referido foi a formatação dos documentos 
gerados pelo Sistema. Estes documentos não constavam todas as informações 
entendidas como necessárias pelo Programa. Por exemplo, no histórico escolar 
não era possível detalhar as “outras atividades” desenvolvidas pelo aluno, nem 
constava o logotipo do CPqAM; nas declarações de aluno não constavam as 
datas de início e previsão de término do curso e outras informações. Além 
das deficiências apresentadas, somava-se a questão da configuração dos 
documentos, que também não atendia às exigências do programa. Assim, era 
recomendável uma alteração no conteúdo na e configuração dos documentos, 
para que atendessem as necessidades ora colocadas.

O Sistema também apresentava falha na comunicação entre os módulos. 
Isto era constatado quando um dado alimentado pelo módulo “secretaria” não 
era visualizado pelo módulo “aluno”, o que deveria ocorrer. Este fato reporta à 
questão da confiabilidade do sistema, colocando em risco seu sucesso. Segundo 
Facchini e Vargas32, é impossível falar em sucesso de um sistema de informação 
sem se ter assegurada a confiabilidade das informações. Referindo-nos ao caso 
específico citado, os usuários não poderiam ter confiança nas informações 
geradas pelo sistema Siga-Fiocruz. 

A segurança e credibilidade do Sistema foram colocadas em dúvida. Os 
usuários sentiam-se inseguros para utilizá-lo, devido às falhas apresentadas, 
como a inconsistência das informações, visto que, em alguns momentos os dados 
alimentados não eram localizados, sendo necessária uma realimentação. Neste 
sentido, informações completamente distorcidas podem ser mais prejudiciais 
do que a falta completa de informações36. O usuário precisa acreditar nas 
informações para se sentir seguro para utilizar o Sistema, complementa o autor. 
Uma vez que informações acadêmicas são disseminadas pelo Siga-Fiocruz.

Outro aspecto importante ainda concernente à segurança do Sistema diz 
respeito à proteção das informações, visto tratar-se de informações de cunho 
pessoal, em muitos aspectos confidenciais que dão origem a documentos de 
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fé pública. A segurança das informações deve ser mantida, prevenindo ou 
evitando mau uso, roubo ou acesso indevido a elas. O acesso de cada usuário 
ao Siga-Fiocruz era permitido, a partir da inserção de identificação (login) e 
senha, como dispositivo de segurança. Porém, no módulo “secretaria” os dados 
podiam ser alimentados ou alterados por todos os funcionários, sem nenhuma 
restrição. Pela importância das informações, entendemos ser necessário haver 
uma hierarquia para o seu acesso, levando-se em conta as atividades exercidas 
por cada funcionário. 

Achados encontrados a partir da observação participante mostraram 
outras limitações e deficiências do Siga-Fiocruz, não mencionadas pelos 
entrevistados. Esses achados reafirmaram a incompatibilidade do Sistema ao 
Programa de Pós-Graduação do CPqAM, fortalecendo a tese de que havia, a 
necessidade urgente em ajustá-lo às especificidades desse programa. Outro 
dado diz respeito ao manual do usuário, que era disponibilizado apenas para 
os usuários do módulo “secretaria”, na ocasião da implantação do Sistema e 
que se apresentava deficiente em linguagem e informação. Este, posteriormente, 
foi aperfeiçoado e disponibilizado no Sistema. O manual do usuário é um dos 
elementos geradores de satisfação geral com relação ao uso de um Sistema. 32 A 
partir da observação participante e da análise documental, identificou-se ainda, 
em seus resultados, alterações realizadas com certa constância, na estrutura do 
Sistema, sem que os usuários fossem informados. Isso certamente contribuiu 
para afetar a credibilidade e confiabilidade do Sistema junto à comunidade 
usuária.  

O estudo também permitiu evidenciar fortalezas do Sistema. Apesar das 
inúmeras críticas feitas ao Siga-Fiocruz, também foram identificados alguns 
aspectos positivos que merecem ser discutidos. Os principais foram a facilidade 
de comunicação entre os usuários; a agilidade na atualização e disponibilidade 
das informações e a possibilidade de registro das informações acadêmicas de 
todas as unidades da Fiocruz em um único local.

O principal aspecto positivo diz respeito à facilidade de comunicação 
entre os usuários (alunos, Secretaria Acadêmica, professores e coordenador do 
programa). A comunicação via internet foi valorizada pelos entrevistados, visto 
que dispensa a presença física dos usuários na Secretaria Acadêmica, em busca 
de serviços tais como; solicitação de declaração, histórico escolar, emissão de 
conceitos e outros documentos acadêmicos. Outro aspecto positivo apontado 
foi a agilidade na atualização e disponibilidade das informações, uma vez que o 
Sistema permite o registro de dados acadêmicos de todas as unidades da Fiocruz 
em um único local e disponibiliza informações básicas dos programas de pós-
graduação e inscrições em cursos oferecidos por cada unidade da Fiocruz.

Os três aspectos positivos apresentados nos resultados deste estudo são 
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condições essenciais para a concepção de um SI. Diversos autores citados ao 
longo deste trabalho afirmam ser fundamental, para que um SI seja considerado 
eficaz, ter a capacidade de oferecer aos seus usuários informações confiáveis 
com facilidade e agilidade. 

Apesar do pouco conhecimento das potencialidades e dos aspectos 
limitantes do Sistema a maior parte dos informantes, ao final de cada entrevista, 
atribuiu conceito “bom” ao Siga, entendendo sua implantação do Siga no 
CPqAM como um avanço para a gestão acadêmica da instituição. Dos 14 
entrevistados apenas, 02 se abstiveram de qualificá-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos resultados do estudo é possível estabelecer algumas conclusões, sem, 
contudo, pretender esgotar a discussão do tema: 

- Há uma clara compreensão quanto à importância da gestão acadêmica no 
CPqAM e da necessidade de sua informatização. 

- O processo de concepção do Siga-Fiocruz transcorreu de forma vertical, 
tendo em vista a ínfima participação das regionais. Esse fato prejudicou o 
processo, visto que os atores envolvidos deixaram de ser ouvidos como, por 
exemplo, os usuários.

- O Siga-Fiocuz apresentava indícios de haver sido adaptado e não 
desenvolvido para a Fiocruz, visto que não atendia todas as necessidades da 
gestão acadêmica, necessitando adaptações.

- A implantação do Siga foi conduzida com pouca divulgação e sem 
treinamento adequados, contribuindo para o desconhecimento do seu potencial 
e desinteresse da comunidade em utilizá-lo.

- O sistema, na ocasião do estudo, não atendia plenamente às necessidades 
de gestão acadêmica e carecia de revisão na sua funcionalidade para adequar-
se às especificidades do Programa de Pós-Graduação do CPqAM. Deste fato 
resultava que algumas atividades efetuadas pela Secretaria Acadêmica eram 
feitas de forma manual e informatizada simultaneamente, causando perda de 
tempo e ainda contribuindo para o não uso do Sistema.

- Os usuários sentem necessidade de exposição do Sistema e mostraram-se 
dispostos a receber treinamento para utilizá-lo. 

- O Sistema foi considerado pouco visível na página web do CPqAM. Em 
decorrência, sugeriu-se a criação de uma logomarca e sua disposição de forma 
mais destacada no site institucional. 

- A estrutura física do Sistema precisa ser revista, para torná-lo mais 
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interativo. Apenas uma minoria considerou a estrutura satisfatória.
- O Siga facilita a comunicação entre os usuários (aluno, secretaria, 

professor, coordenador). Porém, apresenta falhas na comunicação entre os 
módulos, o que comprometia a sua credibilidade diante de seus usuários.

- A formatação dos documentos gerados pelo Sistema não atendia às 
exigências do Programa de Pós-Graduação do CPqAM, por não emitir todas as 
informações necessárias.

Concluiu-se que o Sistema não oferecia segurança, vez que havia 
inconsistência dos dados, com perdas e duplicidade de informações, como 
também não havia hierarquia para o acesso ao módulo “secretaria”.

Finalmente, considera-se importante a revisão do Sistema, de modo que 
ele possa ter um melhor aproveitamento de suas potencialidades pelo Programa 
de Pós-Graduação da unidade da Fiocruz, no Recife.   

REFERÊNCIAS

1. Lastres HMM, Ferraz JC. Economia da informação, do conhecimento e do aprendizado. 
In: Lastres HMM, Albagli S. (Organizadores) Informação e globalização na era do co-
nhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus; 1999. p. 27-57.

2. Chiavenato I. Significado da mudança. In: Chiavenato I. Os novos paradigmas: como as 
mudanças estão mexendo com as empresas. São Paulo: Atlas; 1996. p. 19-40.

3. Amaral LAM, Varajão JEQ. Da informação à gestão de sistemas de informação. In: 
Amaral LAM, Varajão JEQ. Planejamento de sistemas de informação. Lisboa: FCA; 
2000. p. 7-26   

4. Amaral LAM, Varajão JEQ. O PSI como atividade organizacional. In:  Amaral LAM, 
Varajão JEQ. Planejamento de sistemas de informação. Lisboa: FCA; 2000. p. 27-46.

5. Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. A importância dos sistemas de informação ge-
rencial para a gestão de C&T. In: Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. Planejamento 
de C&T sistemas de informação gerencial. Brasília: Embrapa; 1999. p. 14-23.

6. Carmo VB, Pontes CCC. Sistemas de informações gerenciais para programa de quali-
dade total em pequenas empresas da região de Campinas. Ci Inform.1999; 28(1): 49-58.

7. Oliveira DPR. Sistema de informações gerenciais. In: Oliveira DPR. Sistemas, organiza-
ções e métodos: O&M uma abordagem gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas; 1988. p. 41-70.

8. Oliveira DPR. Conceitos básicos e aplicações. In: Oliveira DPR. Sistemas de informa-
ções gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais. 8. ed. São Paulo: Atlas; 2002. p. 19-79.

9. Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. Princípios para o desenvolvimento de sistemas 
de informação gerencial e sua implantação. In: Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. 
Planejamento de C&T sistemas de informação gerencial. Brasília: Embrapa; 1999. p. 
79-99.

10. Iturri, J. Ciberespaço e negociações de sentido: aspectos sociais da implementação de 
redes digitais de comunicação em instituições acadêmicas de saúde pública. Cad Saúde 



220  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA                                                                                                                     

      

Públ. 1998; 14(4):803-10.
11. Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. Implantação de um sistema de informação 

gerencial. In: Castro AMG, Lima SMV, Carvalho JRP. Planejamento de C&T sistemas 
de informação gerencial. Brasília: Embrapa; 1999. p. 219-238.

12. Ribeiro NF. A administração universitária. In: Ribeiro NF. Administração acadêmica 
universitária : a teoria, o método. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; 1977. p. 
3-7.  

13. Ribeiro NF. O tempo acadêmico. In: Ribeiro NF. Administração acadêmica universitá-
ria: a teoria, o método. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos; 1977. p. 183-7.

14. Ribeiro NF. Processamento acadêmico. In: Ribeiro NF. Administração acadêmica uni-
versitária: a teoria, o método. Rio de Janeiro : Livros Técnicos e Científicos; 1977. p. 
195-200.                              

15. Oliveira DPR. Implementação e avaliação do SIG. In: Oliveira DPR. Sistemas de infor-
mações gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais. 8. ed. São Paulo: Atlas; 2002. p. 
193-228.

16. Davenport TH. A informação e seus dissabores: uma introdução. In: Davenport TH. 
Ecologia da informação: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da infor-
mação. 6. ed. São Paulo: Futura; 1998. p. 11-25.

17. Davenport, T. H. Cultura e comportamento em relação à informação. In: _____. Ecolo-
gia da informação: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. 
6. ed. São Paulo: Futura, 1998. cap. 6, p. 109-139.       

18. Davenport TH. Processos de gerenciamento da informação. In: Davenport TH. Ecologia 
da informação: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. 6. 
ed. São Paulo: Futura, 1998. p. 173-199.       

19. Chizzotti A. Coleta de dados qualitativos. In: Chizzotti A. Pesquisa em ciências huma-
nas e sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez; 1998. p. 89-91.  

20. Chizzotti A. Da pesquisa qualitativa. In: Chizzotti A. Pesquisa em ciências humanas e 
sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez; 1998. p. 77-85.               

21. Gil AC.  A pesquisa social. In: Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São 
Paulo: Atlas; 1994. p. 44.

22. Coltro A. A fenomenologia: um enfoque metodológico para além da modernidade. Cad 
Pesq Admin. 2000; 1(11):37-45.   

23. Quirino SFS. Estudo de um caso de perspectiva de desenvolvimento sustentável aplicado 
pela empresa Terra Fine Papers. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 1999.

24. Gallego MED, Lorenzo IV, Navarrete MLV. El rigor en la investigación cualitativa. In: 
Navarrete MLV. et al (Coordenadores) Introducción a las técnicas cualitativas de investi-
gación aplicadas em salud: cursos graal 5 consorci hospitalari de Catalunya. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions; 2006. p. 83-96.

25. Bardin L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70; 2004.  
26. Angeloni MT. Elementos intervenientes na tomada de decisão. Ci Inform.2003; 32(1):17-

22.
27. Flores LCS. Gestão universitária. In: Flores LCS. Fatores de gestão que influenciam o 

desempenho das universidades comunitárias do sistema fundacional de ensino superior 



GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA  I  221
     

de Santa Catarina. Tese (Doutorado). Florianóplolis: Universidade Federal de Stª Cata-
rina; 2005. p.80-83.

28. Leite ME. Sistema de informação para pesquisa clínica: um estudo de caso Ipec/Fiocruz. 
Rio de Janeiro: Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão da Informação e Comuni-
cação em Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz; 2005.

29. 29. Monteiro Neto J. Inovação na IES. Rev @prender. 2006. Disponível em: <http://www.
aprendervirtual.com.br/index.php?pg=noticia&codigo_noticia=192> . Acesso em: 16 
out. 2006.

30. Chiavenato I. Preparação das pessoas para as mudanças organizacionais. In: Chiavenato 
I. Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as empresas. São Paulo: 
Atlas; 1996. p. 245-71.

31. Chiavenato I. Mudanças contínuas: O kaizen. In: Chiavenato I . Os novos paradigmas: 
como as mudanças estão mexendo com as empresas. São Paulo: Atlas; 1996. p. 115-152.

32. Facchini AR, Vargas LM. Sistema de informação em uma organização do setor público. 
Rev Admin. 1992; 27(3): 37-47.

33. Abdo M. Portais universitários podem ter papel estratégico. Revista @prender. 2006. 
Disponível em: http://www.aprendervirtual.com.br/index.php?pg=noticia&codigo_noti-
cia=192 Acesso em: 16 out. 2006.

34. Branco MAF. A ciência da informação e a nova era. In: Branco MAF. Informação e saú-
de: uma ciência e suas políticas em uma nova era. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006. p. 27-51

35. Cybis WA. Ergonomia de interfaces homem-computador. Pós-Graduação em Engenha-
ria da Produção – UFSC. Florianópolis: 1997. Disponível em <http://www.labiutil.inf.
ufsc.br/apostila/apostila.htm> Acesso em: 20 out. 2006.

36. Bio SR. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas; 1988.



222  I  GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA                                                                                                                     

      

GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A POLÍTICA

Formato 
14,8 x 21 cm

Tipografia 
Times New Roman

Papel 
Capa em Triplex 250g/m2

Miolo em Offset 75g/m2

Montado e impresso na oficina gráfica da
 

Rua Acadêmico Hélio Ramos, 20 | Várzea, Recife - PE   CEP: 50.740-530 
Fones: (0xx81) 2126.8397  |  2126.8930 | Fax: (0xx81) 2126.8395
www.ufpe.br/edufpe | livraria@edufpe.com.br | editora@ufpe.br



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.299 x 9.055 inches / 160.0 x 230.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20141013152750
       651.9685
       editora
       Blank
       453.5433
          

     Tall
     1
     1
     1
     488
     208
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     218
     217
     218
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 141.73 points
     Bleed area is outside visible: yes
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     141.7323
     0
     1
    
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     218
     217
     218
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





